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 פרוטוקול  
 

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 

 2020באוגוסט  26יום רביעי, ו' באלול התש"פ, 
 נוכחות 

 נוכחים: 

 ראש העיר  –בני כשריאל מר 

 ראש העיר וממלא מקוםסגן  –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חברת מועצת העיר  –ליאת מארק  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –וזי ישי רת רגב

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר   –הורביץ  ברנדה רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

  :   חסרים

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 משתתפים:          

 יועמ"ש לעירייה  –עו"ד גילי רוגל  

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני  

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך  

 גזבר העירייה –מר מוטי ברשישת  

 ומנהלת הלשכה בכירה לראש העיר  ובדת  ע –ענת רחמים  רתגב 
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 על סדר היום: 
 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

 .4רבעון  2019דוח כספי  .3

 .1רבעון  2020דוח כספי  .4

 . 3/2020עבודות ריבוד כבישים מכרז  25%הגדלת חוזה מעל  .5

 .  2020- אישור חוק עזר למעלה אדומים )מניעת רעש( )שימוש במפוחי עלים( התש"פ .6

ישיבת מועצה מספר מס .7 בנושא  28.7.20מיום    25  פראשרור  עזר חניה  , תיקון חוק 

 קרוונים וגרורים.

 אישור שמות מבואות/רחובות. .8

 תיקון חוק עזר בנושא חניות קרוונים ונגררים בעקבות הערות משרד התחבורה.  .9

 בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר.  ובדתספת מועד תחולה לעדכון שכרה של עהו .10

 ישיבת המועצה 
 בני כשריאל:

יש לנו אישור תב"רים ואני מבין שקיבלתם תוספת לסדר היום. אם לא קיבלו, אז נא לתת להם את 

זה עכשיו. אני מצטער על כך שחלק מהתב"רים לא עברו את ועדת הכספים מפני שאנחנו מקבלים 

את האישורים, ממש קיבלנו שני תב"רים אחרונים אתמול, נדמה לי, אבל אנחנו לא רוצים לעכב  

הסיפור   –את זה לישיבת המועצה הבאה כי זה בתי ספר, זה גני ילדים, זה שיפוצים ואנחנו לא רוצים  

להגיע  לא  נאלצים  אנחנו  ולכן  האלה  הנושאים  בכל  הפנים  משרד  של  מיותרת  בירוקרטיה  הוא 

 דת הכספים מקוצר הזמן. אז עם ועדת הכספים ההתנצלות.לווע

אני מעלה לסדר היום את אישור התב"רים שכמעט כולם עברו, כולם זה שיפוצים, מקווה, נגישות 

לבתי ספר, הרוב הרוב הרוב זה בתי ספר וגני ילדים. כמובן יש גם ריבוד כבישים שאנחנו עשינו. יש 

 ת זה המקורית שקיבלתם והשנייה זה עם התוספת. שני סדרי יום כאלה, אתם רואים, אח

  2076עולה להצבעה,    2075עולה להצבעה,    1596עולה להצבעה,    1598, תב"רים, תב"ר  2אז סעיף  

עולה להצבעה. עד כאן אני מעלה להצבעה,   1854עולה להצבעה, תב"ר    2077עולה להצבעה, תב"ר  

 עות? עבר פה אחד. אני מעלה להצבעה. יש התנגדות? הימנ 1854עד תב"ר 

 הרחבת מועדון יובלים )הגדלה(  -1598 פרתב"ר מס
 קרן מעלה אדומים )הגדלה( -₪  162,000  –תקבולים 

 קבלניות )הגדלה(בודות ע -₪   162,000 –תשלומים 

 ₪   1,200,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 

 9: בעד               

 אושר פה אחד.: החלטה              

 הרחבת מקווה שכונת נופי סלע )הקטנה(  -1596 פרתב"ר מס
 קרן מעלה אדומים )הקטנה( -₪  27,000 –תקבולים    

 קבלניות )הקטנה(בודות ע -₪   27,000 –תשלומים 

 ₪  673,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 
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 הצבעה: 

 9: בעד               

 אושר פה אחד.: החלטה              

 אלמוג בית ספרנגישות אקוסטית   -2075 פרתב"ר מס
 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9: בעד               

 אושר פה אחד. :החלטה              

 כיתות(  4נגישות אקוסטית אולפנת צביה ) -2076 פרתב"ר מס
 משרד החינוך  -₪  120,000 –תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪   120,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9: בעד               

 אושר פה אחד. :החלטה              

 אמי"ת איתן  בית הספרנגישות אקוסטית   -2077 פרתב"ר מס
 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9: בעד               

 אושר פה אחד.ה: החלט              

 שיפוץ והצטיידות מועדוניות רווחה )הגדלה(  -1854 פרתב"ר מס
 מעלה אדומים  רןק -₪  20,500 –ולים תקב   

 קבלניות  ודות בע -₪   20,500 –תשלומים 

 ₪  65,500לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 9: בעד               

 אושר פה אחד.ה: החלט              

 בני כשריאל:

מספר   תב"ר  להצבעה.  מעלה  אני  השני?  הדף  את  רואים  אתם  לתב"רים,  עובר  עולה   2078אני 

עולה להצבעה,   1886עולה להצבעה, תב"ר מספר    2043  עולה להצבעה, תב"ר  1596להצבעה, תב"ר  

עולה  2079עולה להצבעה, תב"ר  1822עולה להצבעה, תב"ר   1433עולה להצבעה, תב"ר  1987תב"ר 

עולה להצבעה.  יש התנגדות? הימנעות? עבר פה   2063עולה להצבעה, תב"ר    2080להצבעה, תב"ר  

 אחד.

 עון יום בשכונת מצפה נבו התאמת גן דולב לכיתת מ -2078 פרתב"ר מס
 קרן מבני ציבור  -₪  150,000 –תקבולים    
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 קבלניות  בודות ע -₪   150,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9: בעד       

 אושר פה אחד. : החלטה                    

 הרחבת מקווה שכונת נופי סלע )הגדלה(  -1596 פרתב"ר מס
 קרן מעלה אדומים )הקטנה( -₪  27,000 –תקבולים    

 מבני ציבור )הגדלה( רןק -₪  242,000תקבולים    

 קבלניות )הגדלה(בודות ע -₪   215,000 –תשלומים 

 ₪  915,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:         

 9: בעד               

 אושר פה אחד.: החלטה              

 )הגדלה(  חקלאותמשרד הדרישות התאמת כלבייה לפי  -2043 פרתב"ר מס
 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  15,000 -תקבולים     

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   15,000 -תשלומים 

 ₪  90,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד.: החלטה                      

 

 שיפוצים, התאמות והצטיידות מוזיאון קסטל )הגדלה(  -1886 פרתב"ר מס
 קרן מבני ציבור )הגדלה( -₪  30,000 -תקבולים     

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   30,000 -תשלומים 

 ₪  130,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד.: החלטה                      

 שיפוצים כלליים מוסדות חינוך )הגדלה(  -1987 פרתב"ר מס
 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  25,000 -תקבולים     

 קבלניות )הגדלה(בודות ע -₪   25,000 -תשלומים 

 ₪  505,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד.טה: החל                      
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 החלפה ושדרוג ציוד תקשורת )הגדלה(  -1433 פרתב"ר מס
 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  10,000 -תקבולים     

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   10,000 -תשלומים 

 ₪  140,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד.: החלטה                      

 בניית מעבדות )הגדלה(  -אוריינות דיגיטלית  -1822 פרתב"ר מס
 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  17,000 -תקבולים     

 רכישת ציוד  -₪   17,000 -תשלומים 

 ₪  217,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד.: החלטה                      

 טלפונים סלולריים  -2079 פרתב"ר מס
 קרן עודפי תב"רים  -₪  23,000 -תקבולים     

 רכישת ציוד  -₪   23,000 -תשלומים 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד.: החלטה                      

 חטיבה חלל ותעופה בית הספרנגישות פיזית פרטנית  -2080 פרתב"ר מס
 החינוך   שרדמ -₪  528,198 -תקבולים     

 קבלנית בודהע -₪   528,198 -תשלומים 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד. :החלטה                      

 מעלה תורה בנות )החלפת מקורות מימון(    בית הספרמבנה יביל,  - 2063 ספרתב"ר מ
 החינוך )הגדלה( שרד מ -₪  70,000 -תקבולים     

 ק. ע. פיתוח )הקטנה( -₪   70,000 -תקבולים 

 הצבעה:        

 9: בעד                      

 אושר פה אחד. :החלטה                      

 

 בני כשריאל:

 שימו לב, אנחנו מנסים, אתם רואים את המבנה היביל בבית הספר מעלה תורה, יש שאלות? 

 

 מוטי ברשישת:
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 זה מה שבני אמר שהגיע אתמול ממשרד החינוך, נגישות פיזית, נגישות פיזית לתלמיד.

 

 כשריאל:בני 

 אנחנו מעלים את שאר הדברים. יש לנו אישור חוק עזר ממעלה אדומים למניעת רעש.  

 

 גילי רוגל:

 אני רוצה להסביר קצת.  

 

 בני כשריאל:

להגנת  והמשרד  רעש  שעושים  כאלה  מנוע  מפוחי  פעם  לנו  היו  עלים.  במפוחי  שימוש  מעט.  עוד 

 מפוח חשמלי. גילי, בבקשה.הסביבה אסר את זה ועכשיו אנחנו עובדים עם  

 

 גילי רוגל:

תביעה  נגדנו  הייתה  רעש.  עושים  לא  שהם  מתוך ההנחה  חשמלי  מנוע  על  למפוחים  עברנו  אנחנו 

אוסר  שהחוק  הייתה  המשפט  בית  של  העמדה  ושם  משפט,  בבית  עקרונית  תביעה  הזה,  בנושא 

 בנזין.   להשתמש בכל מפוחי העלים ולא משנה אם המנוע חשמלי או אם המנוע הוא

 

 אבי רחמים: 

 זה בגלל הרעש או בגלל האבק?  

 

 גילי רוגל:

הרשות  הסביבה  להגנת  המשרד  שבאישור  שאומר  סעיף  יש  מפגעים  מניעת  בחוק  אבל  וגם.  גם 

המקומית יכולה לעשות חוק עזר שיאפשר הפעלת מפוחים בשעות מסוימות ולא בימי מנוחה. אנחנו  

ה שבזמנו  עזר  חוק  של  פורמט  על  להגנת הלכנו  המשרד  לבין  מקומי  לשלטון  המרכז  בין  וסכם 

לא  הסביבה, אבל אנחנו היום הרשות הראשונה בישראל שהולכת לאמץ חוק עזר כזה, עדיין זה 

 קיים, זה תקדימי.

 

 בני כשריאל:

 הם משתמשים ומקבלים קנסות, אבל לא על המפוח הזה.

 

 גילי רוגל:

זה יהיה חוק עזר הראשון מסוגו בישראל. אני רק רוצה לתקן טעות סופר אחת בנוסח חוק העזר 

 8:30כשכתוב שימוש במפוח עלים באזור מגורים אז כתוב בין השעות    2לתוך הפרוטוקול, בסעיף  

בלבד, צריך להוסיף את המילים בימים שאינם ימי מנוחה. יש גם הגדרה בחוק מה זה ימי  12:30-ל

 חה. כמובן ההפעלה של המפוחים היא בשעות האלה, אבל בימים שאינם ימי מנוחה.  מנו

 

 בני כשריאל:

 אם היינו מפעילים אותם בימי מנוחה לא הייתה לי קואליציה.  
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 גילי רוגל:

 נכון, אז כדי להציל את הקואליציה אני מתקן עכשיו את חוק העזר. זה התיקון. 

 

 בני כשריאל:

כמובן עם התוספת לתיקון שהסביר היועץ המשפטי גילי. אני מעלה   6את סעיף  אני מעלה  אוקיי,  

, אישור חוק עזר במעלה אדומים, שימוש במפוחי עלים כמובן בתוספת התיקון שהזכיר  6את סעיף 

 היועץ המשפטי שלנו, גילי רוגל. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 הצבעה: 

 9: בעד

 : אושר פה אחדהחלטה 

 

 ריאל:אלי כש

זה חוק עזר עירוני חדש בנושא קרוואנים וגרורים. זה כבר אושר והגיע למשרד הפנים, משרד    7סעיף  

בעצם  שאנחנו  שקרה  מה  דבר  של  בסופו  הפעם.  עוד  והבאנו  אישרנו  הביאו,  תיקנו,  התחבורה, 

של  הפיילוט של מדינת ישראל ומשרד התחבורה ומשרד הפנים החליטו לעשות את זה כי יש תלונות  

הרבה רשויות מקומיות וחוק העזר שגילי כתב הופך להיות חוק עזר עירוני בכל מדינת ישראל. אז 

 יישר כוח, גילי, כל הכבוד.  

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

 הצבעה: 

 9: בעד

 :החלטה 

 אושר פה אחד  

 

 

 

 בני כשריאל:

אישור שמות  מבואות/רחובות. גם כאן היו כמה תיקונים, גרשון הביא לנו את זה לישיבת ההנהלה 

ותיקנו שניים בעצתו של אייל פישלר, ובאמת הוא צדק, ואני מביא את זה. הצעת ההחלטה למועצת 

 העיר לשמות מבואות, זה בתי הספר, כדי שבווייז יוכלו להגיע לבית הספר הזה או בית הספר הזה

כי הם נכנסים למבואות, אבל הם לא נמצאים על רחובות שאפשר למספר אותם. בית הספר הראשון 

 זה בית ספר ברנקו וייס אופק, נמצא בנופי הסלע, אנחנו נקרא לרחוב שלו מבוא האשלג. זה אחת. 

השני, המבוא היוצא מדרך מדבר יהודה ומוביל לפארק המשפחה במרכז הפיס הקהילתי, אנחנו  

 את זה במדבר יהודה, יוצאים משם פנימה, אז זה יהיה מבוא האורים.  רואים

סעיף ג, המבוא היוצא מרחוב השחם, מוביל לבית ספר ממלכתי דתי יפה נוף, יהיה מבוא יפה נוף.  

 זה שם יפה. 

סעיף ד, המבוא היוצא מדרך מדבר יהודה, הוא מוביל לבית ספר תומר רחל, שנמצא ברחוב הנחלים, 

בוא נחל ערוגות. נחל ערוגות, זה מאוד קרוב אלינו, בדרך שאנחנו נוסעים לכיוון ים המלח אז יהיה מ

 אנחנו רואים את נחל ערוגות.  
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מבוא הזיתים זה כמובן דרך הר הצופים, זה היציאה מהעיר ליד פארק האגם, כלומר הכניסה יותר 

לבית ספר נירים, בית ספר לחינוך    נכון, עדיין אין לנו יציאה, אבל אנחנו נסלול את היציאה הזאת. זה

מיוחד, יהיה מבוא הר הזיתים. זה שם טוב, זה צמוד להר הצופים. הר הזיתים בירושלים צמוד להר  

 הצופים ולכן שמנו את מבוא הר הזיתים.  

מבוא אלון זה בצמח השדה. אנחנו יודעים שכל העצים וכל הצמחים, השכונה כשמה כן היא, צמח 

ים כמו האלה, רחוב האלה, השקמה יש שם ועוד רחובות אחרים, אז אנחנו  שדה, יש לנו שם עצ

כותבים מבוא אלון. אין את השם אלון שם ואלון זה אחד העצים שמייצגים את מדינת ישראל, זה 

 גם מופיע בתנ"ך.

 שמוליק חנוך:

 האלון, איפה זה יהיה? 

 בני כשריאל:

 בדיוק בכניסה.   

 גיא יפרח:

 לסנטר, למרכז. 

 

 בני כשריאל:

אתה מכיר את החניה בבית הספר הממלכתי דתי צמח השדה? זה הרחוב, איפה שעשינו את הכיכר  

הזאת, זה הרחוב. יש שם גם חנויות וגם את בית הספר והמתנ"ס כמובן ויש שם גם מעון יום ובית  

 כנסת. 

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

 הצבעה: 

 9 :בעד

 אושר פה אחד :החלטה 

 

 בני כשריאל:

לומר.  לו מה  ויש  העיר  נביא את דברי ראש  בסופו של הדיון אנחנו כמובן  עוברים הלאה.  אנחנו 

עודכן שכרה של עוזרת בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר, אנחנו    24במסגרת מליאת המועצה מספר 

המליאה לא התייחסה למועד התחולה, עשינו את זה בפעם שעברה, אבל הייתה כאן טעות סופר,  

מועד התחילה המבוקש הוא, בהתאם ובסיכום עם נציגת משרד הפנים שקוראים לה גלית, היא 

, אני מביא את זה כמובן לאישור המועצה 2020במרץ    1-הודיעה לי שהתחולה המבוקשת היא מ

זה להצבעה. יש   אחרי הסיכום עם משרד הפנים ואחרי האישור של משרד הפנים. אני מעלה את 

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

 9: בעד

 אושר פה אחד :החלטה 

 

 בני כשריאל:

 אנחנו עוברים לדוחות הרבעוניים. בבקשה. 
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 מוטי ברשישת:

, רבעון רביעי. הדוח הזה הוא דוח לא מבוקר על ידי רואה 2019על סדר היום דוח כספי    3סעיף  

אותו. הדוח המבוקר על ידי רואה חשבון של משרד הפנים יסתיים חשבון, זה דוח שאנחנו ערכנו  

בימים האלה ועבר למעיין. יש הבדלים בין הדוח שלנו לדוח של המעיין במעט מאוד כאשר אנחנו  

מיליון שקלים. בפועל   7התחייבנו במסגרת תוכנית ההתייעלות לסיים את השנה בגירעון של עד   

זה הרבעוניים  הדוחות  לפי  לגמרי, 6,649,000  הגירעון  סגור  לא  גם  זה  כרגע  השנתי  בדוח  אבל   ,

. זאת אומרת שעמדנו ביעד שקבענו לעצמנו כאשר משרד הפנים אישר לנו 6,950,000-הגירעון הוא כ

עד   של  בסכום  עבר  גירעונות  לכיסוי  הלוואות  לקחנו    7לקחת  המאזן  ליום  נכון  שקלים.  מיליון 

  31- ונות עבר שאושרה על ידי משרד הפנים וכבר התקבלה בשקלים הלוואה לכיסוי גירע 3,145,000

 .  2019בדצמבר 

נוכל לקבל רק אחרי שהדוח הכספי יאושר על ידי משרד הפנים לאחר   את יתר ההלוואות אנחנו 

בקשה שנגיש אליו ובקרה שהוא יעשה ואני מקווה שהוא יאשר את זה. כרגע זה לא הדוח הכספי 

שולחן המועצה את הדוח  4בעוני מספר  השנתי המבוקר, אלא רק הדוח הר  על  נניח  . בעוד חודש 

הכספי השנתי המבוקר ויהיה לכם דוח יותר מדויק במספרים. אז אין פה משהו שונה או חריג ממה 

 שתוכנן  לביצוע.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 ואיך הקורונה? הקורונה משנה  

 גיא יפרח:

 . 2019זה היה לפני הקורונה, הוא מדבר על 

 מוטי ברשישת:

 .  3, זה סעיף 2019אני מדבר על 

 בני כשריאל:

 יש שאלות? נעבור לסעיף הבא.

 

 מוטי ברשישת:

. קודם כל הדוח קצת מוגש באיחור של חודשיים בגלל  2020זה דוח רבעון ראשון של שנת    4סעיף  

הקורונה, היעדרויות של עובדים, לבצע את הדוח. כרגע   שגם קיבלנו ארכה ממשרד הפנים וגם בגלל

 9אני מזכיר לכם, אנחנו עדיין בתוכנית התייעלות בשנה הזאת, יש לנו אישור לעבוד בגירעון של עד 

, בפועל אנחנו  2,250,000מיליון שקלים שנתי. הגירעון היחסי לתקופה של רבעון ראשון צריך להיות  

 מהגירעון היחסי.  , פחות 1,570,000בגירעון של 

אנחנו תמיד אומרים שהדוח של הרבעון הראשון הוא לא ממש מייצג את מה שצפוי לקרות במהלך 

השנה והשנה אדרבא ואדרבא בגלל הקורונה, מה ששאלה ברנדה נכון. כרגע מאוד קשה לצפות אם 

ניתן כרגע   מיליון. יכול להיות שתהיה סטייה מסוימת, אבל לא  9-נצליח לעמוד ביעדים ולסיים ב

להגיד בוודאות מה צפוי להיות מכיוון שיש כמה דברים שהם מאוד רגישים בנושא של הקורונה, 

אחד מהם זה גביית הארנונה. המצב הכספי והכלכלי של העסקים ותעשיינים וגם של משק הבית, 

  הוא קשה יותר ולא בטוח שנצליח לעמודלחופשה ללא תשלום,  אלה שפוטרו ולא עובדים, יצאו  

ביעד הגבייה שקבענו לעצמנו. מצד שני, מנגד, המדינה משפה את העסקים בשלושה חודשים פטור  
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מלא שקיבלנו את הכסף כבר מהמדינה, זה מקטין לנו את אי הוודאות וכרגע הממשלה דנה באישור  

 של הארכת הפטור לחודשים מיולי השנה עד יולי בשנה הבאה, למשך שנה נוספת, פטור בארנונה.

 

 יפרח:גיא 

 אבל בקריטריונים אחרים.

 

 מוטי ברשישת:

 בקריטריונים אחרים לגמרי.  

 

 אייל פישלר: 

 המדינה משפה גורף? 

 

 גיא יפרח:

 לא, בהתחלה היא שיפתה גורף, עכשיו לא. 

 

 מוטי ברשישת:

 לא גורף, עכשיו זה יהיה פר שיפוי הנחה שתינתן לעסק שתהיה לו ירידה בהכנסות. 

 

 אייל פישלר: 

 לא, אבל אני אומר כל מה שתחליטו על הנחה המדינה משפה? לא הכול על חשבוננו.  

 גיא יפרח:

 .100%כן, 

 דובר:

 לא רק משפה, משפה מראש. 

 

 בני כשריאל:

 רגע, המדינה אומרת שהיא משפה. 

 

 מוטי ברשישת:

 כן, כרגע אין תקנות. 

 

 בני כשריאל:

להם, בעלי עסקים שראיתי בחדשות, הבטיחו    לא, בואו נדייק, כי אני גם מכיר אנשים שהבטיחו

 להם עולם ומלואו שישפו אותם וכו' ועד היום הם מחכים לשיפויים. 

 

 אייל פישלר: 

 לא, אבל היא צריכה לשפות אותנו. 

 

 גיא יפרח:
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נקווה. זה אומר, אותו דבר באנלוגיה, יש הבטחה, לא בטוח שהיא ממומשת, עד שלא נראה את זה 

 בפועל. 

 

 כשריאל:בני 

 לא הבטיחו מימון?  

 

 בני כשריאל:

תגיד לי, אתה לא יודע באיזה מדינה אתה חי? אתה לא חי בשוויצריה, אייל, אתה חי בישראל. אתה 

מכיר את הבדיחה הזאת שאחד שהיה רשע גמור והייתה לו רק מצווה אחת קטנה. אז הוא הגיע 

של   סוגים  שלושה  כאן  יש  לבחור,  יכול  אתה  תשמע,  לו:  אמר  הדין  בית  וגיהינום,  עדן  גן  בשערי 

בגלל המצווה  גיהינ ום, מוסלמי, נוצרי ויהודי, מה אתה בוחר? הוא היה אתאיסט לגמרי, תבחר, 

הקטנה הזו, הוא אמר: אני בוחר ביהודי, אמרו לו: למה אתה בוחר ביהודי? הוא אומר: הבטחות 

 אתה מכיר את זה? אז זה העניין.    –זה לא הבטחות, מים חמים זה לא מים חמים וכל ה 

, אני באמת רוצה להודות לוועדת המכרזים 5לסעיף הבא. בסעיף הבא, סעיף    יש שאלות? נעבור

וליושב בראשה, אבי רחמים, הם עושים עבודה נהדרת בכל המכרזים האלה ומגיע להם יישר כוח  

והערכה. לשמחתנו גם הם עומדים על קוצו של יו"ד עם אלה שמגיעים, אין כאן שום משוא פנים או 

לנים. אנחנו מבקשים הגדלת החוזה ועוד מעט אני אתן לגילי להסביר את טובות כאלה ואחרות לקב

 זה. 

 

 אבי רחמים: 

אני רק רוצה להוסיף שזה לא רק אני, זה כל חברי ועדת המכרזים. אני היושב ראש, אבל כולם אותו 

 דבר וכולם יושבי ראש.  

 בני כשריאל:

 ועדת המכרזים.   אז אמרתי ועדת המכרזים והעומד בראשה, קודם כל הקדמתי את

קיבלנו הצעות נמוכות מהאומדן ועכשיו אנחנו יכולים לסלול יותר, אבל צריך להגדיל את החוזה 

 עם הקבלן. בבקשה, גילי, תסביר את זה. יש חוות דעת של גילי. 

 

 גילי רוגל:

נימוקים  יש  לנו,  מותר  המועצה,  בסמכות  זה  להוסיף.  מה  אין  כתובה,  דעת  חוות  הוצאתי  אני 

ים שאין שום אפשרות להכניס קבלן אחר לאותה עבודה והמחירים של הקבלן הזה טובים שמרא

 מאוד ואין שום  סיבה לא להגדיל, אבל צריך את האישור של המליאה. 

 

 בני כשריאל:

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

 הצבעה: 

 9: בעד               

 ושר פה אחד א: החלטה              

 

 בני כשריאל:
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תהיה   לברכה,  זיכרונו  במות אביו,  יחיאל  של  בצערו  להשתתף  באמת  רוצה  אני  ראשית  הודעות. 

 נשמתו צרורה בצרור החיים. כל חברי מועצת העיר והנהלת העירייה מוסרים את תנחומינו ליחיאל. 

היא הייתה ברשימה   וגם משתתפים של משפחת ונגרוב. לא כולם הכירו אותה, אני הכרתי אותה,

אנחנו   ממחלה.  נפטרה  והיא  קדנציה  העיר  מועצת  חברה  גם  הייתה  ונגרוב,  מרינה  בוריס,  של 

 משתתפים בצערה של המשפחה. 

, כל פעם זה משתנה. היום גם מד"א הגיעו לבדוק 92עדכון הקורונה. כיום יש לנו חולים מאומתים 

 עבור קופת חולים כללית ומאוחדת.  

 

 גיא יפרח:

 כן, עכשיו.

 

 בני כשריאל:

עכשיו זה נעשה. יש שם אנשים שהגיעו לשם עם חום. ביממה האחרונה עוד משפחה אחת חלתה, 

וזוג הורים, הם היו באירוע משפחתי, יום הולדת שעשו להם ושם הם נדבקו  נדמה לי שזה שני ילדים  

וכו'. עכשיו אנחנו עוברים למשפחות, לצערנו, או שההורים מדביקים את כל המשפחה, או שהילדים 

יהיה   מה  הלימודים,  שנת  לפתיחת  מאוד  ודואג  מאוד  חושש  ואני  המשפחה,  כל  את  מדביקים 

 בפתיחת שנת הלימודים.

תיחת שנת הלימודים, ברוך ה' אנחנו מסודרים, אנחנו יושבים כל הזמן, כולל היום שישבתי לגבי פ

עם הנהלת בית ספר אורט תעופה וחלל, ישבנו כבר עם המנהלים, אתמול ישבתי עם אגף החינוך.  

כשאני מדבר עם המנהלים אז חלק מהיסודיים וחלק כמובן מהתיכוניים וחטיבות הביניים. כולם 

בל את הילדים ביום שלישי הבא בבתי הספר. יש עוד פה ושם דברים פיזיים לסגור את ערוכים לק

זה ולנקות את בתי הספר, עבדו כאן גם ביום וגם בלילה כדי לנקות כדי שבתי הספר יהיו נקיים. יש  

מרחב   או  מעבדה  זה  לימוד,  כיתת  של  לא  זה  אבל  הביאו,  לא  הספקים  שעדיין  ריהוט  ושם  פה 

יגיע השבוע, מה שלא יגיע, נדמה לי זה ציוד אחד או שניים, זה יגיע במשך השבוע   לימודים. הרוב

 הבא וכמובן עד סוף החגים זה יהיה.  

הזה של מרכז השלטון   חלק במטה  אני הייתי  גם  לא קטן,  לנו מאבק  היה  לגבי שנת הלימודים, 

על   לא קטן  גלנט, היה מאבק  יואב  עם  עם שר החינוך,  גם בפגישה אישית  דיברתי  אני  המקומי, 

היל"ה. מי שלא יודע מה זה פרויקט היל"ה, זה פרויקט של תלמידים מתיכון שנשרו מבתי הספר 

ם שיסתובבו ברחוב וחלילה יהפכו לעבריינים, אנחנו שם מלמדים אותם בשיטה מאוד  שלהם. במקו 

 רכה, מאוד אוורירית, במתנ"ס.

 

 גיא יפרח:

 שנות לימוד וחלקם עם בגרות מלאה.  12פרטנית. הם מסיימים 

 

 בני כשריאל:

ת תוכניות, וקרן קרב, זו גם קרן שעובדת בבתי הספר היסודי ובגני הילדים אצלנו. זו קרן שנותנ

 שקל בשנה.  220-חוגים באמנות, בלשון, לפי ועד ההורים בבית הספר ששוכר את זה. זה כ

  

 ליאת מארק:
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250  . 

 

 בני כשריאל:

עולה   במתנ"ס  רגיל  שחוג  ממשפחות   250בעוד  לילדים  גם  האפשרות  את  נותן  זה  לחודש.  שקל 

 להם שיש להם חוגים. מוחלשות ליהנות מחוגים ולאו דווקא להמתין ולהביט בחברים ש

 

 ליאת מארק:

 קרן קרב תופעל השנה? הצליחו?

 

 בני כשריאל:

 כן. מיד אחרי החגים. כרגיל.  

 

 ליאת מארק:

 מעולה. גם בגנים? 

 

 בני כשריאל:

 גם בגנים. בכל המקומות.

 

 ברנדה הורביץ: 

 טיולים? 

 בני כשריאל:

מאי, עדיין לא הגענו לנושא של  -לטיולים עדיין לא הגענו. הטיולים השנתיים לרוב זה בחודש אפריל

הטיולים. טיולים זה קצת יותר קשה, אבל אני מקווה שבינתיים בעזרת ה' ימצאו את החיסונים 

 מאי אנחנו כבר נהיה משוחררים מהקורונה הזו.  -ואת התרופות ובאפריל

ם רואים, ממה שהפרויקטור גמזו אומר, אנחנו לא רואים ירידה בתחלואה, אני די מודאג, כפי שאת

בקרב   דווקא  לאו  אגב,  המוניים.  אירועים  בגלל  בתחלואה  עלייה  דווקא  רואים  אנחנו  אדרבא, 

כמו  זה,  זה.  את  להגיד  בסדר  לא  ממש  זה  לכם,  לומר  רוצה  אני  והדתית.  האוכלוסייה החרדית 

וחת שעושים,  הולדת  יום  זה שאמרתי,  אחרי  החופה,  של  בטקס  דווקא  לאו  זה  שעושים,  ונה 

כשרוקדים ומתחבקים ומתנשקים שם זה קורה. חתונה זה לא טקס דתי, זה טקס, אפשר לומר, גם 

 דתי וגם ממלכתי, משפחתי וכדומה.  

אנחנו מנסים לשמור כמה שיותר. יש הנחיות ברורות לבתי הספר ולגני הילדים, ההורים לא נכנסים 

 הם יכולים להיכנס לחצר במשפחתונים ובגני הילדים.   לכיתות,

וכמובן אנחנו נמשיך לעבוד על כך שיהיו כל חומרי החיטוי, כל חומרי הניקיון, כל הציוד שהילדים 

, ב' וגני הילדים אין קפסולות. אם זה 'צריכים ואנחנו עובדים כמובן בקפסולות בכיתות שצריך, א

ה לנו בעיה בבית ספר יפה נוף, פתרנו את הבעיה מול  משרד  כיתות גבוהות מחלקים אותם. היית

 החינוך. 

וכאן אני רוצה לומר לכם, באמת אנחנו צריכים להודות למנהל המחוז על הגמישות שלו ועל המאבק 

עד  20-בכיתה, מ 20-תלמידים לא צריך בחלוקה. כשיש למעלה מ 20שלו בשבילנו לגבי כל דבר. עד 

צריך אישור שר. אנחנו לא היינו צריכים להגיע לאישור שר,   24עד    22-ז, מצריך אישור מנהל מחו  22
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כי הוא לא היה נותן לנו, אבל מנהל המחוז, בפירוש, איך שביקשנו כבר נתן לנו, הוסיף שעות כמה 

 שהוא יכול. יש יחס טוב, לבבי, איכותי, עם ייעוץ טוב ממשרד החינוך לנו.  

נכ"ל בינוי ופיתוח במשרד החינוך, הוא לא יודע מה מחכה לו אני גם רוצה לברך את גדי מארק סמ

מאיתנו, אבל אל תגידו לו, תשמרו את זה בסוד, במועצת העיר, לא להגיד לגדי שום דבר. אבל אנחנו  

 מאחלים לו הצלחה רבה. אני חושב שזו גאווה לעיר. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 חינוך מיוחד?  

 

 בני כשריאל:

 גם, חינוך מיוחד פועל. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 יש דברים מסוימים? 

 בני כשריאל:

תשעה ילדים בכיתה. בחינוך מיוחד אין צורך בפיצולים, הם -לא צריך שם פיצול, יש שם שמונה

 בסדר.  

 

 ליאת מארק:

 מה ההנחיות בטרומיים? הם בדרך כלל נכנסים עם ההורים. 

 בני כשריאל:

ההורים יכולים להגיע עד לחצר ולא יותר מזה. גם כן, לזמן קצר מאוד וחוזרים חזרה. זה בתחילת 

 שנת הלימודים, לאחר מכן הם לא יכולים להיכנס. בהתחלה הילדים בוכים וזה.  

 

 ליאת מארק:

 כן, בגלל זה, זו סוגיה שהיא בעייתית.  

 

 בני כשריאל:

כות. באמת התושבים שלנו הם ממושמעים ומכירים אבל כשהם נכנסים הם חייבים להיות עם מס

וכו', אבל לצערי לפעמים זה קורה. בכל זאת אנחנו עדיין בצהוב, לא עלינו לכתום וכיום נדמה לי 

חולים מאומתים ובבידוד יש  92שיש לנו, עד היום, אני לא יודע מה יהיה בבדיקות, עד היום יש לנו 

. זה מדאיג אותי, 380-370-לה שהבריאו, אנחנו הגענו בערך ל. אבל בסך הכול חולים, כולל א184לנו  

 זה לא בסדר.

 

 אבי רחמים: 

 לא, אבל אנחנו במצב סביר. יחסית. 

 

 בני כשריאל:
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בוא נאמר שהיינו יכולים להוריד את הכמויות, לפחות בגל השני. אתה צודק, אבי, אבל בגל השני,  

 יות קצת יותר זהירים, מה שלא קורה.אחרי שכבר למדנו את הגל הראשון היינו יכולים לה

 

 אבי רחמים: 

 אני רוצה את רשות הדיבור דקה, אפשר? 

 

 בני כשריאל:

 בנושא הזה? בבקשה. 

 

 אבי רחמים: 

לפני שבוע הרימו אליי טלפון ואמרו לי שיש איזה חולה שהוא מסתובב. הייתי במעלה אדומים. 

ו: למה אתה מסתובב? בשבוע שעבר  באתי למקום, עמדתי במרחק ממנו שישה מטרים, אמרתי ל

אתה עשית בדיקה ויצאת חיובי. הוא אומר: לא, הרופא אמר לי שאני יכול לצאת ואני יכול ללכת. 

שקל קנס, תיק פלילי. אני חושב שגם האוכלוסייה    5,000אז הזמנו את לוגסי וגם את רונן, קיבל  

 צריכה להגדיל ראש ו  

 

 בני כשריאל:

 ולדווח. 

 

 רחמים: אבי 

 ולהפנים שאנחנו כולנו חלק מכל זה ואם נתמודד יחד אז גם נוכל לצאת מזה ביחד. 

 

 בני כשריאל:

צודק. אנחנו אומרים את זה כל הזמן לאוכלוסייה בכל התקשורת שיש לנו איתם, אם זה בפייסבוק 

ל זה  לא חושבים שאם מלשינים,  זה בתקשורת, טלוויזיה, רדיו, או העיתונות. אנחנו  א מס ואם 

הכנסה או משהו כזה, זו בריאות, זה חיים של אנשים. הם יכולים להדביק קשישים שעלולים להגיע 

למצבים לא נעימים. בשבת נפטרו עשרה. זה פיקוח נפש ואפשר לדווח, לא צריך בכלל לעשות הנחות 

 לאף אחד.

הצלחה,   לו  נאחל  אותו,  מכירים  כולנו  אנחנו  החינוך,  אגף  מנהל  נבחר  ה'  הורוביץ, ברוך  להראל 

ונבחרו גם שני מנהלי בתי הספר, דינה, הסגנית שלו נבחרה בבית הספר כי הוא כמובן עוזב את בית  

הספר, ונבחר שמעון אש למנהל בית הספר אורט תעופה וחלל. בחור מהציונות הדתית, עם כיפה 

קרבי, היה  קומנדו,  היה  סרן,  רב  שילה,  ליד  הראל,  בגבעת  לי,  נדמה  גר,  דמות   סרוגה,  גם  הוא 

שמובילה. הוא היה מנהל בית ספר צייטלין בתל אביב. איך שהוא נכנס, היום הייתי איתו בישיבה  

עם ההנהלה של בית הספר, רכזי שכבות ויועצים וכו', וקיבלתי עליו דיווחים חמים מאוד, טובים 

במכרז, מכרז מאוד, הם כולם מרוצים מהמינוי שלו. הוא כמובן נבחר במכרז, כמו שהראל נבחר  

 של רשת אורט. אני נכחתי במכרז. אנחנו נאחל לו גם כן הצלחה רבה. 

כאן אני רוצה לדבר בשבחו של דוד שרת שיצא לגמלאות, לבקשתו, עקב הטיפולים הרפואיים שיש 

יותר מכובדת כשיעברו   אגף החינוך בצורה הרבה  וגם  גם המועצה  ניפרד ממנו,  לו. אנחנו כמובן 

גם להגיע לטקס כזה או למסיבת פרידה כזאת. בתקופה של דוד שרת נבנו כאן הימים והוא יוכל  
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בתי ספר תיכוניים, נבנה בית הספר נירים לחינוך מיוחד, נבנה כאן בית הספר למחוננים ולמצוינים, 

הכנסנו פרויקטים מאוד יפים כמו קרן קרב, כמו פרויקט היל"ה והרבה פרויקטים אחרים שנבנו  

 נים ואמי"ת בנות זה בתקופה כמובן של דוד.  פה. אגב, אמי"ת ב

 

 ברנדה הורביץ: 

 הוא תמיד היה בשביל המנהלים. 

 

 בני כשריאל:

הוא תמיד היה עם מערכת החינוך, הוא תמיד היה מעורב, נכנס לפרטי פרטים, ייצג אותנו יפה מאוד  

איתו וללמוד ממנו.  בפני משרד החינוך. גם רשויות אחרות שבנו את אגף החינוך שלהם באו להתייעץ  

והקימו  התבגרו  שכבר  וילדים  נוער  בני  הרבה  אדומים,  במעלה  התווך  מעמודי  אחד  בעצם  הוא 

משפחות חייבים לו את עתידם הטוב. אנחנו מודים לו מאוד, מעריכים את כל פועלו למען הקהילה 

 שלנו ומאחלים לו רפואה שלמה והחלמה מהירה ובריאות ואורך חיים. 

 

 גיא יפרח:

י רוצה מילה אחת על דוד. דוד שרת, נכון שאנחנו נעשה לו פרידה כמו שצריך, אבל אני חושב אנ

שאם כבר אנחנו מציינים את זה אז חשוב לי גם לומר שדוד שרת היה, כמו שבני אמר, באמת מעמודי  

 התווך של העירייה ועשה עבודה מדהימה  

 

 בני כשריאל:

 לא של העירייה, של העיר.

 

 יפרח:גיא 

של העיר. אני הייתי תלמיד כשהוא נכנס להיות מנהל אגף בכיתה י"ב ואחר כך גם עבדתי איתו ביחד  

בעירייה וזה היה מן סוג של סגירת מעגל וראיתי את זה מכל הכיוונים. העיר מעלה אדומים חבה 

שנראית   איך  על  המון  החינוך,  בתחום  בעיקר,  הזה  בתחום  שעוסקים  לבני,  וכמובן  היום לדוד, 

מערכת החינוך שלנו שאנחנו יכולים להתגאות בה והיא באמת מערכת חינוך מהטובות שיש בארץ 

 ואני מאחל המון המון בריאות ואריכות ימים לדוד.  

 

 בני כשריאל:

אחד הדברים שאנחנו יכולים להוכיח את תרומתו, מי שקרא היום את ישראל היום ושמע בתקשורת 

לבגרות,    93.7%לה  של היום אז מעלה אדומים קיב לבגרות מצטיינת,    8%זכאים    15.3%זכאים 

יחידות באנגלית. זה הישג משמעותי מאוד,    5-זכאים ל  52.4%-יחידות במתמטיקה, ו  5-זכאים ל

 וחמישה בתי ספר תיכוניים נכנסו, ברנדה, את יכולה להיות גאה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני גאה. 

 

 בני כשריאל:
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זה  הספר,  בתי  כל  במחוזית  המחוזית,  רק  לא  הארצית,  המצטיינים  ברשימת  ספר  בתי  חמישה 

 אמי"ת בנים, אמי"ת בנות, דקל וילנאי, אולפנת צביה, הישיבה התיכונית מדעים.  

אני רוצה לומר לכם שההערכה והתודה מגיעה לא רק לבתי הספר האלה, כמובן את בתי הספר 

בל לא רק, זה מגיע לגננות מגן טרום טרום חובה, מעבר דרך בתי  האלה אנחנו מעריכים מאוד, א

את  עשו  שלהם  התלמידים  שכמובן  עליונות  חטיבות  ולאותן  הביניים  לחטיבות  היסודיים  הספר 

 הבגרות היפה הזאת.

 

 ברנדה הורביץ: 

 השפ"י, הרווחה, כולם שתומכים. 

 

 בני כשריאל:

תעופה וחלל, וראיתי שם רכזים ויועצים שבאמת היום פגשתי את ההנהלה, כמו שאמרתי, של אורט  

כולם חדורי מוטיבציה, כולם רוצים להטמיע בילדים שלנו גם ערכים וגם ידע מצוין, ידע איכותי. 

הם עושים פרויקטים בבתי הספר שלנו שלא עושים את זה בכל רשות. אגב, קרן קרב זה לא בכל 

יש את קרן קרב. אבל למשל קחו את פרויקט   רשות, לא בכל הרשויות יש את קרן קרב, במעט מאוד

לזה, אורט  לחלל. שלושה בתי ספר שותפים  יישלח  לוויין של מעלה אדומים  החלל שבאוקטובר 

את  להמשיך  רוצים  אנחנו  הבא,  שבלוויין  מאוד  מקווה  אני  ואמי"ת.  וילנאי  דקל  וחלל,  תעופה 

לחים אותו לחלל, זה דבר שלא נתפס הפרויקט הזה. תבינו מה זה, תלמידי תיכון בונים לוויין ושו

 כל כך. בכמה יישובים אתם חושבים שיש את זה בארץ? נדמה לי שמונה, לא יותר. 

 

 

 ברנדה הורביץ: 

 שמונה. לא הרבה.  

 

 בני כשריאל:

שולחים  כאן  שגם  החלל,  מעבדת  הספייסלאב,  את  ויש  שם.  ואנחנו  בארץ  יש  יישובים  בשמונה 

לוש חטיבת הביניים של דקל וילנאי קיבלו את הפרס הארצי, מקום למעבדות. נדמה לי פעמיים או ש

 ראשון בארץ.

 

 ברנדה הורביץ: 

בני, אני רוצה להוסיף, אנשים מצליחים כשהם מרגישים טוב עם עצמם ומרגישים ביטחון וחוסן. 

לכן אני חושבת שחלק מההצלחה הזו שילדים מרגישים מסוגלות זו המערכת פה שמאוד תומכת 

ח עוזר שילדים  וזה  התגייסות  יש  שמיד  רואים  אנחנו  במצוקה,  משפחות  או  במצוקה  וחלילה  ס 

לאנשים להיות במקום כדי ללמוד. כשבן אדם לא פנוי נפשית, רגשית, הוא לא יכול ללמוד. אז אני  

חושבת שבמעלה אדומים באמת, כל פעם שיש איזה בעיה וכו', מיד מתגייסים או מגייסים אנשים 

 ו. זה חלק מהמערך החינוכי. מבחוץ לעזור לנ

 

 בני כשריאל:
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יש לנו בני נוער נפלאים, באמת. כל אחד חושב שבדור שלו בני הנוער היו יותר טובים, אני בא ממש 

להכחיש את זה, זו טעות נוראית, בני הנוער של היום הם הרבה יותר טובים מהדור שלי לפחות. אני  

הדור שלי הוא המבוגר   דור,  יודע איך כל  ייאמן שהיינו  לא  לא  כאן. תשמעו, בתקופת הקורונה, 

צריכים להגיד לבני נוער שאין לנו מספיק עבודה בשבילם, לא ייאמן דבר כזה. איך הם היו, איך הם 

הגיעו. עד היום, אגב, יש בני נוער שנמצאים בקשר עם אותם זוגות בגיל הזהב, מצלצלים, מה נשמע, 

יהם. בני נוער שהלכו ועשו קניות לאותם גילאים שנמצאים מה קורה וכו', כבר תפסו את הקשר בינ

 בסיכון, הביאו להם תרופות. 

המוצר   את  ולא  הזה  השמפו  את  תיקח  להם:  שאמרו  הומוריסטיים,  מאוד  קטעים  גם  זוכר  אני 

ההוא, עוד אמרו להם בדיוק איזה מוצר לקחת, ואם לא, אז אל תיקח, תביא לי משהו אחר. כלומר 

חיות מפורטות ואותו ילד אף פעם לא הלך לעשות קניות, ההורים שלו עשו קניות, נתנו להם ממש הנ

 והוא הלך לעשות להם את הקניות והם כולם עמדו ביעדים ובאתגרים.  

יש לנו נוער נפלא ומועצת העיר צריכה להיות ממש גאה בהם, ממש גאה. כשישבנו לא מזמן, הגיע 

ן, הוא הגיע אליי השבוע, אז אמרו לו נציגי פיקוד  לכאן מנהל חטיבת ההתיישבות במשרד הביטחו 

העורף על העניין הזה והוא אמר לא ייאמן. כולם נתנו מחמאות לעיר מעלה אדומים שיכולה להוות  

דוגמה. וכאן אני רוצה להודות לכל אלה שנשאו בעבודה, לחברי המועצה,  למנהלי האגפים ולסגנים 

הרווחה. חבר'ה, יש לנו קהילה טובה, אפשר להתגאות   וכמובן למתנ"ס, השירות הסוציאלי שלנו,

 בה ואפשר גם לטפוח על השכם שלנו, חברי המועצה, שאנחנו  בעצם מנהיגים את הקהילה הזאת. 

שרת התחבורה. אנחנו עובדים קשה מאוד על שלושה דברים עיקריים. הייתה לי פגישה עם שרת 

מיליון שקל,   4. בהתחלה ראש הממשלה נתן  זעיים- א-התחבורה. קודם כל הנושא של כביש עזריה

עוד   לתת  זה   4היא הנחתה  ואז היא אמרה שהיא תביא את  לסיים את התכנון  מיליון שקל כדי 

להחלטת ממשלה כדי לממן את כל הסלילה, אבל קודם כל אנחנו עוברים עוד צעד. זה קשה מאוד, 

הביטחון,   למשרד  התחבורה  משרד  בין  מאבק  יש  מאוד,  מורכב  השני את זה  על  זורק  משרד  כל 

 המימון ואנחנו כאן באמצע צריכים לנווט ביניהם. אבל זה יהיה. 

הדבר השני זה להאריך את הפנייה ימינה לכביש חיזמה לפני המחסום כדי שהפלסטינאים שרוצים 

 לקחת ימינה לא יעמדו על המחסום ויעשו לנו פקק. הם כבר נכנסים לעבודות, נכון, בוריס?

 

 בוריס גרוסמן: 

 כן. יש אישור. 

 

 בני כשריאל:

הם נכנסים לעבודות. הדבר השלישי שהוא חשוב מאוד וגם כאן ניתנה הנחיה לנת"י, שזה מע"צ 

שאין    2020לשעבר, נתיבי ישראל, להתחיל מיד את הפרויקט, הם מחכים רק לאישור התקציב של 

ך הר הצופים. שוב פעם אני מזכיר, דרך  עדיין, ותמיד דוחים את זה, לעשות את רמפת היציאה מדר

הר הצופים זה האגם, אפשר להיכנס, אי אפשר לצאת. היא נתנה את ההנחיה, התכנון הראשוני כבר  

כ הן  העלויות  הזאת.   35,  30-קיים,  לעבודה   מיד  לצאת  ההנחיה  את  נתנה  היא  שקלים,  מיליון 

קרה עם  עזריה, זו תקופה קשה ואנחנו  הסברנו לה שזה גם עניין ביטחוני, שאנחנו לא יודעים מה י

נצטרך עוד יציאה שהיא לא צמודה לעזריה במידה שתהיה הסלמה במצב הביטחוני. היא הבינה את 

 הדבר ואמרה מיד, היא גם הבטיחה שתגיע למעלה אדומים לביקור.  



 26/08/20מיום   26מס' ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים 

 20 

אזור התעשייה.  לאזור  מחלף  לעשות  כלכלית,  לבדיקה  עכשיו  שנכנס  ממנה,  שביקשנו  נוסף   דבר 

אפריל, לקראת -התעשייה שלנו מתפתח, נכנסים לשם המון רכבים, דיזיין סיטי ייפתח כנראה במרץ

 פסח.

 

 ברנדה הורביץ: 

 שומעים על 'דיזיין סיטי מאמריקה, מתקשרים אליי וכותבים ושואלים אותי על זה.  

 

 בני כשריאל:

, אולי לפני ראש השנה נגיע זה דבר עולמי. באמת. אני ביקשתי ממנו לעשות סיור ואנחנו נעשה סיור

לשם. אני המתנתי שקצת ירצפו את זה ויסדרו את מעטפת הזכוכית. אנחנו נעשה שם סיור. בפעם  

שעברה עשינו סיור, לא כולם הגיעו, דברים השתנו שם וכדאי ללכת. אני אומר לכם, אני לא מאמין  

מטר   100,000דבר כזה, זה    שיש עוד דבר כזה, באירופה בטוח שאין, ובארץ בטח ובטח שאין. אין

מטר מרובע של חנויות ועוד חללים לכינוסים ועוד בית מלון על הדבר הזה   60-50מרובע בנוי, זה  

 כבר מושכר.  90%-שעכשיו עושה תב"ע חדשה ועושה מלון בוטיק. זה משהו מטורף, הדבר הזה, ו

 

 

 ברנדה הורביץ: 

 , אנשים מתקשרים אליי מאמריקה, מדנבר, ניו יורק. רוזי

 

 בני כשריאל:

ויש שם את כל המותגים, מה שאתם רוצים, מהרצפה עד התקרה בבית, זה כולל תאורה, מחסני  

ר זה וקומפורט ושמורפורט. וקטור גב, ד דוקטותאורה, ספות מכל הסוגים, מזרונים מכל הסוגים,  

 א יאומן. אנחנו נעשה את זה ונראה. זה לא יאומן מה שהולך שם. פשוט ל

מנכ"ל משרד התיירות היה פה. אנחנו דיווחנו בפעם שעברה שמישהו זכה  בבניית המלון, יזם זכה  

בבניית המלון ליד העירייה, אבל הוא לא מוכן להיכנס עד שהוא לא יידע אם יש לו את ההטבות 

ב ל  2020-. ב2019-כמו שהיה  אין  אושר אז  לא  עדיין  עם  התקציב  דיברנו  בינתיים  לעשות.  נו מה 

מנכ"ל משרד התיירות על הנושא הזה ועל עוד פרויקטים. היום נדמה לי שמוליק אירח את מנהל 

 המחוז?

 

 שמוליק חנוך:

 .תמנהל מחוז ירושלים בחמ"

 

 בני כשריאל:

ן  אנחנו מנסים גם להתחיל את התכנון של מרכז מבקרים להתיישבות ביהודה ושומרון. זה יהיה מי

יהיה   זה  ההיסטוריה.  כל  ושומרון,  ביהודה  ההתיישבות  כל  על  דיגיטלי  מוזיאון  מבקרים,  מרכז 

מקום למבקרים, אני חושב שזה ימשוך גם תיירות פנים וגם תיירות חוץ, זה יהיה כמובן בפארק 

 שמיר.
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לפרוש. הוא  ליאור שמואל נבחרה ליושבת ראש האגודה למען החייל אחרי ששמוליק פניאל ביקש  

אמר: די, הייתי מספיק שנים בנושא הזה ואני רוצה לפרוש. לימור שמואל נבחרה גם על ידי המרכז 

 לאגודה למען החייל, יש להם שם היום, שכחתי את השם. 

 

 גיא יפרח:

 יחד למען החייל. 

 

 בני כשריאל:

יתה גם בוועדי  יחד למען החייל. היא רק עכשיו פרשה מהצבא, רב סרן, היא מלאת מרץ, היא הי

ההורים בבתי הספר, היא מכירה את החומר, מכירה את הצבא, יש לה קשרים טובים, אנחנו נאחל 

 לה מכולנו הצלחה רבה. 

הדרייב אין נפתח אתמול לשלושה ימים, אתמול, היום ומחר. יהיו שם סרטים. יש דווקא היענות 

 יפה מאוד. גיא, אתה רוצה לומר על זה משהו?

 

 גיא יפרח:

אף.אם ואנשים באים לשם ורואים   107.9, לא משהו מיוחד. הדרייב אין פועל, יש תדר שקיבלנו,  לא

 סרט. 

 

 בני כשריאל:

 כלומר זה לא מפריע לשכנים. באוטו הוא מפעיל את הרדיו, הוא שומע ברדיו את הסרט. 

 

 גיא יפרח:

 גם זה נוכל לעשות.   בהמשך, אם יאשרו לנו את אירועי התרבות בקפסולות מתחת לכיפת השמים אז

 

 ליאת מארק:

 ברמה העקרונית למה מסוף אוגוסט עד עכשיו לא היה שום אישור לדבר כזה?

 

 גיא יפרח:

 לדרייב אין היה אישור לפני שבועיים, שבוע וחצי.

 

 בני כשריאל:

עשרה   הוא  הכרטיס  מחיר  כללי.  באופן  אין  לדרייב  יזמות  להביא  כבר  הרעיון  את  לנו  מכניס  זה 

 . שקלים

 

 ליאת מארק:

 משנה שעברה, מתי זה יהיה, הם שואלים. - - -אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי שאלו למה אין 

 

 בני כשריאל:

 פסטיבל בסוכות ושהכול יהיה בעזרת ה' בסדר. אני מקווה, אני לא בטוח שיהיה.  אני מקווה שנעשה
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עם שמוליק  יחד  ויחיאל,  אייל  נציגי הסיעות הדתיות היו,  גם  ישיבה אצלי,  לחגים. הייתה  הכנה 

ויושב ראש המועצה הדתית, איציק אבידני, ביקשתי לטפל בכל הנושא של התפילה בחגים, להיערך  

ה בחגים.  מתי לתפילה  אפשר  אי  קפסולות,  יש  כי  הילדים  וגני  הספר  בתי  כל  את  לפתוח  נחיתי 

מאוד   חגיגית,  מאוד  אווירה  הייתה  זו  כיסאות,  מוסיפים  רגילים,  שאנחנו  כמו  היום,  מתפללים 

נעימה, כשהגענו לראש השנה ויום כיפור ובית הכנסת הומה וזה יפה לקרוא את כל נדרי. לצערנו אי 

נה, אבל כל המתפללים באחריות גבאי בתי הכנסת, לא כל מאן דבעי יבוא אפשר לעשות את זה הש

וייקח גן ילדים, אלא אנשים שאנחנו מכירים אותם, שהם באמת מנהיגים בבתי הכנסת, הם יקבלו 

מבנה   הציבור,  מבנה  את  חזרה  מחזירים  שהם  הסכם  על  יחתמו  גם  שהם  כמובן  האחריות,  את 

 ומסודר.    החינוך, כמו שהם קיבלו אותו, נקי

 

 רוזי ישי:

אבל איפה זה יתנהל? נגיד בכל אזור כל תושב יידע באיזה גנים? איך כל תושב יידע באיזה גנים זה 

 פועל?  

 

 בני כשריאל:

 זה יפורסם, אנחנו נפרסם.  

 

 רוזי ישי:

 ואנשים יירשמו? שלא יבואו יותר? 

 

 גיא יפרח:

 ת שמרכז את זה. לא תהיה ברירה אחרת. אנשים צריכים להודיע לגבאי בתי הכנסת של בית הכנס

 

 שמוליק חנוך:

את כל בתי הכנסת, עשו מיפוי, הכנו    -  -  -המועצה הדתית פנתה לכל בתי הכנסת, חברי המועצה  

 נוהל כתוב, מחר יש ישיבת המשך והכול יפורסם בעיתון. 

 

 רוזי ישי:

 ולם יגיעו לאותו מקום. זאת אומרת זה יפורסם ותהיה אפשרות להירשם? שלא יהיה בלגן, שלא כ

 

 שמוליק חנוך:

 ברור, ברור. 

 

 בני כשריאל:

לך  להבטיח  יכול  לא  אני  אבל  מסודרת,  הכי  בצורה  זה  את  לעשות  ננסה  אנחנו  זמן,  לנו  יש 

שהמתפללים יהיו  ממושמעים ולא יגיעו דווקא לבית הכנסת שהם אוהבים והם יגידו שהוא יילך 

ולא אני. את מכירה את זה? היה בית כנסת אחד שאני יודע שהלכו שם מכות. אבל זה נפתר והגבאים 

על העניין שם. אבל אנחנו מכינים את החגים, הנחיתי את רון צרפתי לקראת סוכות כמובן  השתלטו  
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לגזום את עצי הדקל, לתת אותם לסכך וכו', עדיפות ראשונה כמובן לסוכות שייבנו בבתי הכנסת. 

 אנחנו נותנים אותם חינם כמובן לבתי הכנסת. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, אני יכול להגיד כמה מילים? 

 

 כשריאל: בני

 בוודאי. 

 

 בוריס גרוסמן: 

בספטמבר אנחנו עושים כאילו מחדש את מערך האוטובוסים במעלה אדומים, יהיה משהו    11-ב

דרסטי.   להגיד  אפשר  שינוי,  זה  רציני,  התחמושת   50%מאוד  לגבעת  יגיעו  שלנו  מהאוטובוסים 

רז' אנחנו מקבלים עוד  ייסעו עד תחנה מרכזית וחזרה. בגלל שיש לנו רווח בקילומט  50%וחזרה,  

, אנחנו  נקבל עוד קו חדש, 168,  167,  166,  165,  164. אנחנו מוסיפים קווים,  124וגם    167נסיעות, גם  

, שנוסע היום עד שעה שמונה למישור אדומים, הוא 23, שהוא יסתובב בין כל השכונות. אוטובוס  24

אנחנו מכינים כבר מה שבני דיבר על  וחצי בלילה. זה לפי בקשה של אנשים שגרים שם.  11יהיה עד 

 דיזיין סיטי, לאט לאט אנחנו מתחילים לעשות שזה יהיה.  

וסטודנטים  ילדים  גם  יבואו  ימים.  שבוע  בתוך  זה  את  נפרסם  אנחנו  שינויים,  מאוד  הרבה  יהיו 

שיעמדו בכניסה לעיר ובכמה תחנות במעלה אדומים ויחלקו חוברות לתושבים, זה יהיה שלושה 

לפ שנשלח ימים  פרסומים  יהיו  לתושבים,  שנחלק  חוברות  יהיו  זה.  אחרי  ימים  שלושה  זה,  ני 

לתושבים ויהיו טלפונים, כל אחד יקבל איפה ומה ואיפה להתקשר ומה אפשר לקבל. הכול מתחיל 

ב אז  בתאריך  שינוי  יהיה  לא  אם  לתקן.  אפשר  יהיה  אז  פנצ'רים  יהיו  שאם  כדי  שישי,    11-ביום 

 ר עוד יושבים כל היום והלילה עם כל התיקונים ואז יוצאים לדרך. תודה. בספטמבר. אנחנו מח

 

 בני כשריאל:

לקראת ראש השנה אנחנו נעשה הרמת כוסית חגיגית, חברי המועצה ביחד עם הנהלת העירייה. אני  

מאוד מבקש שתגלו נוכחות גם. נעשה את זה בשעות אחר הצהריים, או פה, או במוזיאון או במקום 

ר. אני לא מאמין שיעלו נושאים, אבל אם יעלו נושאים אז נעלה את הנושאים האלה, אחר שנבח

 אבל הרמת כוסית חגיגית ונברך את השנה הבאה שתחל שנה וברכותיה ותכלה שנה וקרונותיה. 

 

 רוזי ישי:

לגבי עוד נקודת דואר במעלה אדומים, אפילו במישור אדומים. הייתה פעם זכיינית שהייתה מפעילה 

 - - -ת דואר. אני הבנתי שהם לא משתכרים, לא מקבלים על זה תשלום הולם ולכן הם נקוד

 

 בני כשריאל:

זו הבעיה. הם היו בחנויות, אבל מאחר שבחנויות לא מקבלים תשלום הולם וזה פוגע להם במכירות  

השדה   בצמח  גם  והיה  היה  הדלק  בתחנת  וגם  שם,  בקיוסק  הסלע,  בנופי  היה  זה.  את  סגרו  הם 

גדים והם לא עושים את זה. יועז הנדל, שר התקשורת, יבוא לביקור פה. איפה הבעיה? שהדואר ובמ

הוא כבר רשות עצמאית והוא עושה את החשבונות הכלכליים שלו וכשלא משתלם לו הוא לא מוכן  
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לשלם לבעלי החנויות, הוא אומר שהוא נותן להם לעשות את זה כי אז יבואו לקופות וייקנו מכם. 

שבעלי החנויות לא שמחים על זה, זה סתם עושה להם עבודה וסתם עושה להם תורים ולא  התברר

 בטוח שהם קונים שם. 

 

 רוזי ישי:

 אבל אי אפשר ליצור עוד נקודה במעלה אדומים? אז לא זכיין. 

 

 בני כשריאל:

בעל  זה לא משנה, אפילו אם אני אתן להם מקום, לדואר, הם לא יבואו, הם רוצים לתת את זה ל

 חנות שהוא יעשה את זה חינם אין כסף בשבילם.

 

 רוזי ישי:

 אז אין פתרון לזה? 

 

 בני כשריאל:

שנתיים -הנדל כשהוא יגיע. אגב, הנושא הזה, את אומרת שזה עלה גם לפני שנה  אני אדבר עם יועז

ודיברנו עם מנכ"ל רשות הדואר וזה לא עבד, זה לא עזר, הם לא רצו לעשות את זה. יש להם נקודת 

חלוקה נוספת, נקודת איסוף, איפה שהיה פעם זיגדון, לידו שם. אני אברר את זה. אני מקבל את 

 ההצעה שלך 

 

 זי ישי:רו

 צריך, זה ממש המון אנשים שפונים ועסקים.

 

 בני כשריאל:

זה לא עובד. נדבר על זה, אני הייתי אתמול ראיתי את הדואר, היה מלא ועמוס. ואגב, הם הוסיפו 

 לנו דלפק ועוד שעות, הם הוסיפו, אבל זה לא מספיק. 

 

 גיא יפרח:

 בגלל הקורונה יש שם כמה  מבודדים, נכון, ברוך? 

 

 בר:דו

 אתה יודע למה זה מלא? בגלל התשלומים של ביטוח לאומי לערבים. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 כמויות אדירות, בני, של ערבים שבאים, הקניון מפוצץ בערבים. 

 

 גיא יפרח:

אבל הבנתי ממנהל הדואר עכשיו, שספציפית השבוע הזה יש להם שלושה או ארבעה שנכנסו לבידוד, 

 אז הם בבעיה של כוח אדם.
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 דובר:

 אני דואר לא הבאתי שבוע משם, לא היה מי שיחלק בתיבות.

 

 בוריס גרוסמן: 

ארבע שעות כל הזמן כי יש התקהלויות שם  -גיא, מגיעה משטרה לדואר וסגרה את הדואר לשלוש

 וכל הזמן המשטרה באה סוגרת, פותחת. יש שם קטסטרופה. 

 

 בני כשריאל:

 הדואר.אתמול ראיתי שוטר שעמד שם, ליד 

 

 דובר:

 לפניי בתור.  60עמדתי בתור, בני, היו 

 

 אבי רחמים: 

 אבל אתה יכול להזמין תור בטלפון. 

 

 דובר:

 תפוס, תפוס כל השבוע. 

 

 בני כשריאל:

רוזי, את צודקת, אנחנו נטפל בזה. אם יש להם עובדים בבידוד, אנחנו לא יכולים לעשות, אבל באופן 

 ה. אני גם אזמן את מנהל הדואר אליי.  עקרוני את צודקת ואנחנו נטפל בז

 

 אבי רחמים: 

אני רוצה דבר אחד קטן, יש תושב שהייתה לו בעיה, הוא היה חייב הרבה מאוד כסף לארנונה, הוא 

 אמר לי ואני רוצה להודות למוטי על הסבלנות שלו. 

 

 בני כשריאל:

 סבלנות יש לו, אבל הוא ויתר לו? 

 

 אבי רחמים: 

, שכמו שלמוטי יש סבלנות, חבל לך על הזמן, אני לא יודע מאיפה הוא מביא אני רוצה להגיד בזה

 אותה.

 

 בני כשריאל:

 זה מה שמעצבן אותי.

 

 אבי רחמים: 
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אני לא יודע מאיפה הוא הביא אותה ועם הרבה רגישות ועם הרבה הבנה והבן אדם הזה, גם בזכות 

מוטי, שילם הרבה כסף, אבל הוא גם חזר למעגל העבודה והוא עכשיו מפרנס את המשפחה שלו 

 בכבוד. אז, מוטי, הוא אמר לי שאני אגיד לך גם הרבה תודה.  

 

 בני כשריאל:

 שמוטי, עליו נאמר שהוא יכול למכור מקרר לאסקימוסים.אני רציתי לומר לך 

 

 אבי רחמים: 

 אני לא יודע אם הוא מכר קרח, אבל הוא מאוד סבלני כמו אברהם אבינו.  

 

 בני כשריאל:

 אוקיי. חבר'ה, תודה רבה, ניפגש בהרמת כוסית בעזרת ה'. 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       חנוך  מר שמוליק

 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה


