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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 

 חבר מועצת העיר   –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 חברת מועצת העיר –רוזי ישי רת גב

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –ברנדה הורביץ  רתגב

 

   חסרים: 

 גן ראש העיר ס –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר   –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר –ליאת מארק  רתגב

 חבר מועצת העיר –מר אברהם נגר 

   

  משתתפים: 

 מנכ"ל ומזכיר העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 העירייה מבקר  –מר חיים שמעוני 

 מ"מ גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה 

 דובר העירייה  –מר חזקי זיסמן 

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכהוזרת ע –ענת רחמים  רתגב

 רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור וזרת ע –שלומית ביטון  רתגב
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 ל סדר היום:ע
 הודעות ראש העיר.   .1

 אישור תב"רים.  .2

 סגירת תב"רים. .3

 מפעל הפיס.  –חומש 'פיס מושלם פלוס' תכנית  .4

 . 5/2012מחיקת חוב אבוד והסדר פשרה בהתאם לחוזר מנכ"ל  .5

אישי,   .6 חוזה  אמון,  במשרת  העיר  ראש  למ"מ  בשכר  עוזר/ת  משכר    40%-30%העסקת 

 מנכ"ל. 

 המלצה לפירוק מרצון של 'מעלה אדומים פיתוח פרויקטים בע"מ'. .7

אדומ .8 מעלה  עיריית  בין  משולש  הסכם  והחברה  אישור  אדומים  מעלה  מתנ"ס  ים, 

 למתנ"סים. 

חנוך  .9 היזם  פניית  בעקבות  אדומים  מעלה  ישראל  לפארק  אזה"ת  של  שמו  לשינוי  הצעה 

 קס.

 שיבת המועצה י
  

 בני כשריאל:

גם  לנו  יש  אבל  בסוף,  זה  את  נשים  העיר,  ראש  הודעות  לנו  יש  הישיבה.  את  לפתוח  מתכבד  אני 

 . 36/21ת ישיבת המועצה הודעות נוספות. אני מתכבד לפתוח א

 

 בוריס גרוסמן: 

 רגע, בני, רק תגיד שזה בעירייה, שאנחנו יושבים פה היום. שנה לא ישבנו.  

 

 בני כשריאל:

שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה שאנחנו חזרנו לבית העירייה, אבל אני מציע לא לזלזל בקורונה  

 כי זה יכול לתקוף אותנו עוד הפעם. על זה נדבר בסוף.  

, סככות והצללות בבתי ספר, זה רק שינוי שם. השם,  1994אני מעלה את התב"רים. תב"ר מספר  

בתי ספר וגני ילדים, כלומר גם להוסיף את גני הילדים.   במקום סככות והצללות בבתי הספר יהיה

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 סככות והצללות בבתי ספר )שינוי שם(  – 1994תב"ר מס'  .א

 מלווה -₪  120,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪    120,000 –תשלומים 

 שינוי שם ל: " סככות והצללות בבתי ספר וגנ"י  

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 



 28/04/21מיום   36ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס 

 4 

 בני כשריאל:

, זה חווה חקלאית. יש להגדיל את זה לחמישה מיליון שקל, אבל אנחנו בשלב 2230תב"ר מספר  

קיבלנו   את   2,647,705זה  לאשר  צריכים  אנחנו  קבלניות.  לעבודות  ייכנס  שזה  החינוך,   ממשרד 

 התב"ר הזה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. היתרה כמובן זה מאגרות מוסדות ציבור.  

 

 חווה חקלאית השלמת פרוגרמה  – 2230תב"ר מס'                     

 משרד החינוך  -₪  2,647,705  –תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   2,647,705 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

אוטובוס,  2051תב"ר   תחנות  הנגשת  התחבורה,    85%,  סך   15%משרד  כמובן.  הגדלה  זה  אנחנו. 

ל יגיע התב"ר  עבר פה 183,613-הכול אחרי הגדלה  יש התנגדות? הימנעות?  להצבעה,  אני מעלה   .

 אחד. 

 

 הגדלה()הנגשת תחנות אוטובוס  – 2051תב"ר מס'  .ב

 התחבורה )הגדלה(משרד  -₪  71,083 –תקבולים    

 קרן עב' פיתוח )הגדלה( -₪  12,530                      

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   83,613 –תשלומים 

 ₪  183,613לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

טים לרחובות, זו הגדלה מקרן  , החלפה ועדכון שילוט רחובות. צריך לשים באמת של2163תב"ר  

 שקלים. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   67,000-עבודות פיתוח, סך הכול יגיע התב"ר ל

 החלפה ועדכון שילוט רחובות )הגדלה( – 2163תב"ר מס'  . ג

 קרן עב' פיתוח )הגדלה( -₪  17,000 –תקבולים    

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   17,000 –תשלומים 

 ₪  67,000לה יגיע התב"ר לסך של לאחר ההגד

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 בני כשריאל:

.  582,000. זה כבר בנוי, כן? זה עניין של הקטנה והגדלה,  434, בניית מעון יום, מגרש  1381  תב"ר

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 ( )שינוי מקורות מימון( 07רח' הצור )  434בניית מעון יום מגרש  – 1381תב"ר מס'  .ד

 קרן עב' פיתוח )הקטנה( -₪  582,000 –תקבולים    

 קרן מבנה ציבור)הגדלה(                     -₪   582,000                      

 ללא שינוי –תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

זה סגירת תב"רים, יש את הטבלה. אנחנו רואים שזה באמת סכומים קטנים, בודדים   -    3סעיף  

רים אנחנו לא יכולים לעמוד ממש על קוצו של  מפה לפה, מפה לשם, כי כשאנחנו עושים את התב"

, סגירת תב"רים, עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר  3יו"ד, על הגרוש של השקל. סעיף  

 פה אחד.

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

מ360תכנית    -  4סעיף   שמוגשת  תכנית  זו  ב  2023-ל  2020-,  משרד    1.823-ומסתכמת  מיליון, 

 החינוך, מפעל הפיס ואנחנו. אני מעלה את זה להצבעה. 

 

 אייל פישלר: 

 וגם מרכז הצעירים.  360גם 

 

 בני כשריאל:

 נכון. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 בני כשריאל:

נמצא   -  5סעיף   זה  פשרות,  הסדרי  היו  מנכ"ל.  לחוזר  בהתאם  פשרה  והסדר  אבוד  חוב  מחיקת 

מלא  מידע  ד',  סעיף  המועצה,  לאישור  שהובא  שהסכום  רואים  אנחנו  המצורפים.  במסמכים 

ופרטים  על החייבים עומדים לעיון אצל גזבר העירייה, כמובן שצריכים לשמור על הצהרת סודיות 

יש כאן גם מקרים של אנשים מסכנים שלא יוכלו לשלם ואלה חובות. הסכום לאישור המועצה כי  

מיליון. אני מעלה את זה   2.709נומינלי, משוערך כמובן עם הריביות ואז זה עולה    2,133,039הוא  

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 כשריאל:בני 

ור שהחליף זסיון עזבה לטובת אגף החינוך כשהחליפה את רויטל שהחליפה את יוסי מ  -  6סעיף  

העיר,    –את   מועצת  ולאישור  לתקצוב  וכמובן  הכפוף  ולפי  התקן  לפי  זה  גדיא.  חד  לי  מזכיר  זה 

המינוי יבוצע על חשבון תקן קיים בלשכת ממלא מקום ראש העיר שיבוטל לאלתר. אני מעלה את 

 להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  6עיף ס

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

זו המלצה לפירוק מרצון של 'מעלה אדומים פיתוח פרויקטים'. זו חברה שאף פעם לא   -    7סעיף  

עוד עבדה, היא הייתה מודממת, הדירקטוריון של החברה הציע לפרק את החברה הזאת, נשארו  

שתי חברות, חברה כלכלית של מעלה אדומים וחברה לפיתוח מעלה אדומים. החברה הזו אף פעם  

דוחות  להגיש  צריכים  אנחנו  שנה  וכל  להגיש  סתם  וחבל  דירקטורים  לה  מונו  ולא  פעילה  לא 

את  לאשר  רוצים  אנחנו  ולכן  חיסכון  של  עניין  זה  וכאן  סתם  חשבון  רואה  מינוי  שאין,  כספיים 

הדי התנגדות? המלצת  יש  להצבעה.  עולה  זה  מרצון.  החברה  פירוק  על  העיר  למועצת  רקטוריון 

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:
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והחברה    -  8סעיף   אדומים  מעלה  מתנ"ס  אדומים,  מעלה  עיריית  בין  משולש  הסכם  אישור 

למתנ"סים. כמובן זה הסכם שמתבקש מאליו, הסכם הפעילות בינינו, זה גם אני מאמין שעושים 

 את זה בערים אחרות שהם עובדים עם החברה הממשלתית למתנ"סים. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 .וזה עם הנכסים וכל

 

 בני כשריאל:

 הסכם פעילות.   לא,

 

 שמוליק חנוך:

 . הסכם שמעלה על הכתב את מערכת היחסים בין העירייה, המתנ"ס לחברה למתנ"סים

הרשות   ההסכם של  ההתחייבויות  מה  מנהל,  בוחרים  איך  קובע  הדירקטוריון,  הרכב  את  קובע 

מבנה)  המקומית ביטוח  למבנה,  ייעודי,  תקציב  למתנ"סים (לתת  החברה  של  ההתחייבות  מה   ,

הפעלה. למה   -  , ומה התפקיד של מתנ"ס(תקצוב פעולות, העסקת מנהל, הדרכה)בתוך הדבר הזה  

ה  מאוד  מאוד  לנו  לחוץ  אז זה  מחר.  אגב  והלוואות,  מדינה  מענקי  לקבל  יכול  המתנ"ס  כי  יום? 

 ינו את עצמכם. בת

 

 גילי רוגל:

יש לי בקשה אחת, בגלל שזה הסכם שהם עשו בתוך ישראל אז הם לא התאימו חלק מהסעיפים 

 לחקיקת איו"ש אז תאשרו את זה בכפוף לתיקונים הטכניים של היועמ"ש, זה הכול.

 

 בני כשריאל:

 .  אוקיי

 

 אייל פישלר: 

 אני רוצה לשאול משהו, שמוליק, אולי תדע גם להסביר בקשר לשני דברים, אולי שלושה.

 

 שמוליק חנוך:

 צריך להגיד שאייל עשה דוקטורט על ההסכם.  

 

 אייל פישלר: 

לגבי   סעיף  פה  יש  א',  ההסכם.  את  שלשום  קראתי  סתם  דוקטורט,  לפני   –לא  פה  בעל  בדיון 

נוהל של קביעת נציגי ציבור. מופיע פה שיקבעו, אני לא יודע מה השאיפה שלנו ואיך  הישיבה לגבי  

מונה   לא  הזאת  בקדנציה  עירוני  תאגיד  להיות  הפך  שזה  מאז  לדעתי  אבל  להיקבע,  אמור  זה 

 דירקטוריון מסודר. 
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 בני כשריאל:

 מונה, מונה, הנהלה. 

 

 אייל פישלר: 

 הוא קיים, מינו אותך במקום ישראל ז"ל. 

 

 בני כשריאל:

 שכחתם, אפילו התייעצתי איתכם בעניין.  

 

 אייל פישלר: 

 .לא יודע גם מה כן, אבל לא מינו מלא את כל ההנהלה. לא היה, זה פשוט קיים,

 

 שמוליק חנוך:

 היה הרכב דירקטוריון.  

 

 בני כשריאל:

 . הסכם בינינו לביןותר פוליטי. זה אבל זה לא קשור לזה. בסדר, דבר איתי על זה, זה עניין י

 

 אייל פישלר: 

 לא, אבל בהסכם כתוב שייקבע נוהל, אני לא יודע איפה הצד של העירייה בנוהל הזה.  

 

 גילי רוגל:

 יש תקנות שאומרות איך ממנים נציגי עירייה לתאגיד, אז הולכים לפי התקנות, אייל, יש רגולטור.  

 

 שמוליק חנוך:

משרד הפנים לאישור את הרשימה, מברות ולדודי ספיר המתנ"ס מחויב בכל שנה לשלוח לרשם הח

 .ל שנה מאושרת, היא נסמכת מאוד עלהרשימה כ

 

 דובר:

 אבל מאושרת ולא פעיל, מה הטעם לאשר אותה?

 

 אייל פישלר: 

 לא צריך להיות אישור מסודר? מינוי מסודר?  

 

 גילי רוגל:

 זה גוף מבוקר ויש רגולציה.  
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 אייל פישלר: 

דבר שני, יש פה סעיף שאומר בעצם שיש מחויבות של העירייה למימון מסוים למתנ"ס בלי שום 

מן  זה  יודעים מה הסכום?  נותנים למתנ"ס. אנחנו  שירותים, מימון קבוע שאנחנו  לרכישת  קשר 

 הסתם מופיע בתקציב כל שנה. 

 

 בני כשריאל:

 זה בא מדי פעם בתקציב שאתה מאשר.

 

 אייל פישלר: 

 בל אני לא יודע כמה אז אני יכול לשאול. בסדר, א

 

 בני כשריאל:

 לא, אבל זה מגיע בכל מקרה למועצת העיר. 

 

 שמוליק חנוך:

 העירייה מחויבת כאשר היא קונה שירותים שהם לא יהיו גירעוניים.

 

 אייל פישלר: 

 אבל חוץ מרכישת שירותים? 

 

 שמוליק חנוך:

 לא, היא לא חייבת.  

 

 בני כשריאל:

יתוקן אם צריך להיות מתוקן. אייל, אמר היועץ המשפטי בדיוק את מה שאתה עכשיו זה מה ש

התכוונת, על שינויים טכניים כאלה ואחרים, בכפוף לשינויים טכניים שהיועץ המשפטי אומר. מה 

שלנו  התפקיד  אנחנו  זה.  את  יעשה  זה  ולפי  זה  את  יבדוק  המשפטי  היועץ  עכשיו,  אומר  שאתה 

 של העירייה ואתה צודק.  לשמור על האינטרסים

 

 אייל פישלר: 

בעיות  את  גם  פותר  זה  ולדעתי  ומסדירים  חותמים  סוף  סוף  ונחמד,  חשוב  אחרון,  דבר  רק 

הזדמנות  זו  אבל  וכו',  עירוני  לתאגיד  להקצות  צריך  שלא  וההקצאות  הנכסים  בענייני  הביקורת 

, כל מיני  2015,  2014ונים על  להזכיר שלמיטב זיכרוני מהדוחות הכספיים של המתנ"ס יש עדיין די

 דברים סביב השימוש בקנטרי וכדאי לפעול ולהסדיר את זה ולגמור גם את זה מתי שהוא.  

 

 בני כשריאל:

 זה לא קשור להסכם.  
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 אייל פישלר: 

 לא קשור להסכם, אבל זו הזדמנות להזכיר שכדאי לגמור גם את זה. 

 

 בני כשריאל:

 דרך אגב, אני ישבתי עם עמית בנושאים האלה, הוא מכין תכנית.  

 

 אייל פישלר: 

 יופי.

 

 בני כשריאל:

אנחנו עכשיו נכנסים לבניית הסטודיו, ישבנו בוועדת פרויקטים בנושא של עוד סטודיו אחד מעל  

 נות, תהיה שם פעילות. בזמנו אגב ינקי רצה לפתוח בריכה במצפה נבו. חדר המכו 

 

 ברנדה הורביץ: 

 מעולה. 

 

 בני כשריאל:

 אני מקבל את ההצעה שלו. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 טוב, טוב.  

 

 אייל פישלר: 

 צריך לממן את זה מאיזה שהוא מקום.

 

 ברנדה הורביץ: 

 הכוונות מביאות את הכסף.  

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  8מישהו אמר שהכוונה נותנת אמונה. סעיף 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

נתנ  -  9סעיף   חברות  שלוש  בזה,  דנו  וכו',  סיור  שם  עשינו  שם,  היינו  שלנו,  הכותרת  כמובן  ו  זה 

הצעות ובסופו של דבר שלוש החברות כנראה התמקמו על זה. במקום שזה יהיה מישור אדומים. 
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משהו   זה  אדומים  שמישור  חושבים  כולם  אדומים'.  'מישור  הזו  המילה  את  סובלים  לא  אנחנו 

מחוץ למעלה אדומים, אנחנו רוצים להפוך את השם שלו לפארק ישראל מעלה אדומים, יש לזה 

 ר מדיני. גם בוא נאמר מס

 

 דובר:

 שיווקי.

 בני כשריאל:

מדיני וגם שיווקי כמובן. יש גם מסר מדיני, פארק ישראל ונמצא במעלה אדומים, כלומר אנחנו  

 חלק מהמדינה וזה אומר דבר טוב.  

 

 ג'קי עזרא:

 שלא יתבלבלו עם מיני ישראל. 

 

 בני כשריאל:

יה, מסחר, תיירות, בילוי, יהיה  לא, פארק ישראל. מתחת לזה בשלטים יהיה פארק ישראל, תעשי

 שם כתוב שם, אבל השם מעלה אדומים חייב להיות שם. 

 

 ג'קי עזרא:

 רק כדאי לשנות גם במפות, בני. 

 

 בני כשריאל:

 גם במפות וגם בשילוט של מפ"י, כמובן. זה התפקיד של החברה לעשות את זה. 

 

 חזקי זיסמן: 

לב   איי  צירף את הלוגו החדש של  אדומים בתוך הפארק כדי שמעלה    MAבני, היזם, לבקשתך, 

 . תבלוט ותהיה

 

 בני כשריאל:

מעלה  לב  איי  גם  יהיה  אחר.  נוסח  כבר  זה  השילוט  בשילוט,  זה  לזה,  קשר  לזה  אין  אבל  בסדר, 

 . יהיה בשלט. IMAאדומים, כלומר 

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  9אני מעלה את סעיף 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 בני כשריאל:

ב ועדת המכרזים אנחנו עוברים להודעות ראש העיר.  שעה טובה אני רוצה לאחל לגיאה הצלחה, 

בחרה בו היום להיות גזבר העירייה, זה כמובן צריך לעבור את האישור של משרד הפנים, את כל 

זה  את  להביא  צריכה  הוועדה  לאישור.  העיר  למועצת  זה  את  להביא  צריך  ואני  וכו'  ההליכים 

 לישיבת המועצה הבאה.  לאישור. אני אביא את זה לאישור המועצה הבאה, 

 

 בוריס גרוסמן: 

 יישר כוח. 

 

 בני כשריאל:

העיר.   ראש  בהודעות  זה  הבאה,  המועצה  לאישור  זה  את  נביא  אנחנו  בו,  בחרה  המכרזים  ועדת 

הדבר השני, הנסיעה שלי לארה"ב. אנחנו נוסעים לארה"ב לחדש את הקשרים שלנו עם התורמים, 

ניתקנו   כאן  ציון שאנחנו  בני  עם  כמובן תיסע רחלי בפרט  עם התורמים. יחד איתי  את הקשרים 

תיסע איתי גם כן,    וסאל. לדעתי היא נוסעת על חשבונה, היא הולכת לבקר את אח שלה אז היא 

 .הכול על חשבון

 

 דוברת:

 . לא, היא לא בטוחה. ארה"ב עדיין

 

 בני כשריאל:

יוצאת, אני ביררתי בארה"ב, גם בניו יורק וגם במיאמי. אנחנו נהיה בפלורידה    ארה"ב לאט לאט

ובניו יורק. לא רק במנהטן ובמיאמי, אלא בפלורידה עם התורמים ובניו יורק זה גם לונג איילנד 

עם   גם  בעיה  לנו  יש  אותנו.  ניתקה  הקורונה  איתם.  שלנו  הקשרים  את  נחדש  ובראוור,  וגרטניק 

היי שפר,  לנסוע ג'ורג'  צריכים  והיינו  רטון  בבוקה  להיות  צריך  היה  הוא  אותו,  לפגוש  צריכים  נו 

הוא  הדברים האלה  ואת כל  בגב  נעים  לא  בגב בשבוע שעבר, הוא במצב  נותח  לבוקה רטון, הוא 

בגלל   אנג'לס  בלוס  נשאר  והוא  כן  לפני  הזמן  כל  בו  גר  שהוא  המקום  זה  כי  אנג'לס,  בלוס  עשה 

 .72-3הניתוח. הוא בן העניין הרפואי ובגלל 

 

 אייל פישלר: 

 נאחל לו רפואה שלמה בשם כל מועצת העיר. 

 

 בני כשריאל:

להיות שם אחרי   לו  גם קשה  כי  יותר מאשר איתו  עם אשתו  וגם  נמצא איתו בקשר טלפוני,  אני 

הניתוח. אתם ראיתם את ג'ורג'? ג'ורג' זה אדם גדול, הוא היה בטקסים. בשלב הזה אנחנו נשלח 

 רכת החלמה מהירה ורפואה שלמה, אנחנו נכתוב לו את זה.  לו ב

אני נוסע לפני שבועות ולכן שבועות שאני נוסע זה יהיה על חשבוני, הכול, המלון יהיה על חשבוני,  

הנסיעה והרכב יהיה על חשבוני. אחרי זה בעבודה כמובן אנחנו ניסע ונסדר את זה. אז אני מעלה 

 ת? הימנעות? את זה גם לאישורכם. יש התנגדו
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 בוריס גרוסמן: 

 בני, לא צריכים להצביע על זה.

 

 בני כשריאל:

 לא צריך, אני יודע, זו הודעה, אבל בכל זאת אני מעדיף לקבל את האישור.

יהיו   בעומר.  ל"ג  גם   12אירועי  זה  את  פרסמנו  בעיתונות,  גם  פורסם  זה  מאושרים,  מקומות 

של העירייה ובפייסבוק שלי ובכל המקומות. אז אני  בעיתונות המקומית, פרסמנו את זה גם באתר 

 מבקש מכם גם כן לפרסם.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, פרסמו שאסור בכלל בכל הארץ. 

 

 בני כשריאל:

לא, לא פרסמו דבר כזה שאסור בכל הארץ. אנחנו עבדנו בדיוק לפי נוהלי הכבאות, מה שהכבאות 

ה, הכבאות למשל לא ארגנה אתרים, אנחנו כן  עשתה ואפילו החמרנו קצת כי אנחנו סידרנו את ז

מסגרנו אותם במקומות מסוימים שפרוסים בעיר, גובה הלהבות כמובן וכל הדברים וכו'. אנחנו  

גם דרשנו שבכל מקום של מדורה יהיה מים, דלי מים או חול ולסובב סביב המדורה באבנים וכו'.  

במידה   שלנו.  פקחים  יהיו  ואתר,  אתר  בכל  פקחים  ישר יהיו  אנחנו  חורג  שמישהו  נראה  שאנחנו 

מורידים את זה, גם לפקחים בכל ניידת וניידת תהיה ערכת כיבוי. כאן אין חוכמות, יש הנחיה חד  

משמעית, בפארקים אנחנו פותחים את הממטרות, יש איסור, אסור בפארקים. כל מקום שאנחנו  

 נראה שעושים מדורות גבוהות אנחנו לא ניתן לעשות את זה. 

ני אגיד לכם את האמת, הייתה לנו דילמה מאוד גדולה בין זה לבין לא לעשות בכלל. במבשרת א

עושים אז הם  הם ראו שאנחנו  יודע.  עד כמה שאני  עושים, אבל הם חזרו בהם,  לא  אמרו שהם 

 חזרו בהם. יש כאלה שעושים רק מנגלים, אבל בואו מדורה קטנה, לילדים ולזה, זו מסורת.  

 

 פישלר: אייל 

 .תות א', לא צריכים לאי אפשר לחנוק את זה עד הסוף. ילדי הגנים, כי 

 

 בני כשריאל:

 ילדי הגנים עושים היום. וגם אתמול, נדמה לי, חלק עשו. 

סטטוס הקורונה. תראו, המצב שלנו טוב, מלבד דבר שקרה פתאום בצורה חריגה וזה במשטרה.  

ין בתי הספר, לרוב זה בתי ספר, ילדים או משפחה  אנחנו מדי פעם יש לנו חולה פה, חולה שם, ב

שלמה שבה יש ילד. מה שקרה במשטרה זה ככה, היה חולה פלסטינאי, חולה מאומת, חקרו אותו  

  13או   14, נדמה לי, נדמה לי שיש 12אצלנו והחוקרים נדבקו ומיד העבירו את המחלה שלהם לעוד 

 חולים. 

 

 גילי רוגל:

 חולים.  16יש 
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 ל:בני כשריא

 כבר? 16יש 

 

 גילי רוגל:

 כן, אמרה לי היועצת המשפטית של המחוז. 

 

 בני כשריאל:

 ביניהם ארבעה ממעלה אדומים. זה נחקר במשרד הבריאות איך זה קרה שכולם היו מחוסנים.  

 

 אלינה אייזנברג:

 אבל הם היו עם מסכות, או מחוסנים בלי מסכות? 

 

 בני כשריאל:

 בלי מסכות.

 

 הורביץ: ברנדה 

 אבל זה וריאנט אחר?  

 

 בני כשריאל:

לא יודעים. משרד הבריאות בודק את זה, משרד הבריאות לקח מהם דגימות, הוא בודק את זה. 

שמוליק נמצא איתם בקשר אז אנחנו מקווים שאנחנו נדע תוך הימים הקרובים מה קרה שם. יכול 

אדומים,  למעלה  קשור  לא  זה  נתנה,  שלנו  המדינה החכמה  גם  עכשיו,  אחר.  וריאנט  שזה  להיות 

להודים נורא   נתנה  עשרות.  כמה  שם  התגלו  בהודו.  קורה  מה  יודעים  שאנחנו  בעוד  לפה  להגיע 

 ואיום. וזה וריאנט אחר.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אז מה קורה במשטרה?  

 

 בני כשריאל:

לא מרגיש טוב,  יומי, הוא  נמצא איתו בקשר  אני  עם מפקד התחנה,  אני דיברתי  במשטרה ככה, 

בעיה לו  אין  אבל  טוב,  מרגיש  לא  כל    ממש  את  לו  יש  שנדבק.  שלנו  התחנה  מפקד  נשימה.  של 

לעשות. הוא כתב ספר  יודע מה  לא  עכשיו הוא  והוא מבשל,  ריח  לו  יש  לו טעם,  אין  התסמינים, 

לו  יש  בערב.  אתמול  איתו  דיברתי  לבשל'.  יכול  לא  אני  'עכשיו  לי  אומר  הוא  חבר'ה.  בישולים, 

 הוא עומד בזה.  חולשה בשרירים, גב כואב, מה שאתם רוצים, אבל 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אבל איך התחנה מתפקדת?  

 



 28/04/21מיום   36ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס 

 15 

 בני כשריאל:

התחנה מתפקדת משום שרק ארבעה שוטרים חלו שם, כל השאר נבדקו והם בסדר, ויש לו סגנים. 

הדרוזי לא נדבק משום מה, אני לא יודע. אני נמצא איתו בקשר יומיומי, עשינו פגישה בנושא של  

 דר, היה גם נציג של המשטרה, שלא נדבק שם. זה הסיפור. ל"ג בעומר והכול היה בס

 

 ברנדה הורביץ: 

 אז הם צריכים לקחת יותר זהירות. 

 

 בני כשריאל:

במאי, יש ערב הוקרה    11-אני מבקש מחברי המועצה לרשום כמה תאריכים. תאריך ראשון זה ב

גם באותו ערב גיבוש לעובדי העירייה. עקב הקורונה באמת הם עבדו ממש קשה, רובם עבדו קשה ו

  11.5יש גם טקס של הפורשים שיצאו לגמלאות, יקבלו תעודה. אתם תקבלו הזמנות, אבל תרשמו,  

 תרשמו.   –בקנטרי קלאב, שבע וחצי בערב. תרשמו את זה כדי שאם תהיה בעיה, שלא 

, מוזיאון קסטל, גם כן אירוע פרישה מבכירי העירייה שזה מוטי ברשישת  7.6התאריך הבא הוא  

דוד שרת, עפרה בן ישעיה, סמדר תקווה, חיים לוי ואבי אלקובי. אלה מנהלי אגפים. עכשיו שאלו 

 אותי לגבי יוסי מזור, יוסי מזור הוא לא מנהל אגף, הטקס שלו יהיה בקנטרי, הוא הוזמן.  

 

 רוזי ישי:

 באיזה שעה? 

 

 בני כשריאל:

, אבל זה במוזיאון קסטל. שם יהיה טקס יותר צנוע מהבכירים ולא יהיה כמו 7.6גם כן שבע וחצי.  

 ערב הוקרה לעובדי העירייה והמתנ"ס, או פרידה מפורשים. בערב ההוקרה יהיה שמעון בוסקילה. 

עוד אירוע שלא רשום פה כי קיבלנו את ההודעה עכשיו, הנושא של טקס הפתיחה של דיזיין סיטי  

בטלפון  היום  ואנא מכם, הוא ביקש ממני   שמות,  חברי המועצה מוזמנים. צריך לתת  ביוני. כל 

דבר אחד, מי שלא מגיע שיודיע לנו, ההזמנה היא אישית עם שמות וכו', יש בעיה של מקום, זה 

   - - -הולך להיות כנראה טקס 

 )מדברים ביחד(. 

מה, אתם גם כן מוזמנים, מי שרוצה לבוא   יש טקס של הפתיחה של מרכז צעירים שזה לא מי יודע

 תבואו.  

 

 אייל פישלר: 

 מתי זה? 

 

 בני כשריאל:

 במאי. 9

  

 ברנדה הורביץ: 

 זה מאוד יפה.  
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 בני כשריאל:

המרכז מאוד יפה. היינו שם כמה פעמים. כולם רשאים להגיע, מי שרוצה שיגיע. אני סיימתי, יש 

 רים. עוד משהו? בבקשה, בוריס רצה להגיד כמה דב

 

 בוריס גרוסמן: 

יעמדו   מכוניות  ארבע  אדומים.  במעלה  השיתופי  ברכב  פתיחה  פה  יהיה  הבא  בשבוע  חבר'ה, 

, לפי דעתי זו תהיה פתיחה חגיגית חשובה  06-משלמה סיקסט, בכיכר יהלום, בקרן, במצפה נבו וב

זה   שלנו.  לצעירים  ל  160מאוד  קורה   24-שקל  וחלילה  חס  אם  מלא  ביטוח  כולל  משהו.    שעות, 

   - - -אנחנו ישבנו עם גילי 

 

 בני כשריאל:

 כלומר מותר לעשות תאונות, אבל לא רצוי. 

 

 אייל פישלר: 

 . דל שיהיה חצי יום או לשעותממש כדאי להשת

 

 בוריס גרוסמן: 

כן, אני עובד על זה, חצי יום. זה יהיה חצי יום, גם עובדים על זה. זה בשמונה מקומות בארץ. ודבר  

בחודש מאי בעיריית מעלה אדומים אנחנו סגרנו, מי שראה את השלטים, שתי כניסות   10-מהשני,  

מ קטסטרופה,  ממש  קטסטרופלי,  המצב  העירייה,  לתת   10-ליד  מתחילים  אנחנו  מאי  לחודש 

 התראות לכל מי שלא עובד עירייה או לא חבר מועצת העיר, או כל מי שבא לאורחים לעירייה. 

 

 אייל פישלר: 

 עובד החברה הכלכלית.או 

 

 בוריס גרוסמן: 

ביוני יהיו    1או החברה הכלכלית, כן, כן, כן, כולם בפנים. מי שלא נרשם בבקשה להירשם כי עד  

 ביוני יהיו דוחות.  1-התראות, מ

בעיריית   החלטנו  אנחנו  בקניון  שקורה  מה  שבגלל  אדומים,  מעלה  עיריית  החלטת  שלישי,  דבר 

בגלל  מעלה אדומים שגם ברחוב כיכ לתושבים  ויהיו אישורים  פנגו  יהיו אנשים שיקבלו  ר יהלום 

שקורה משהו, המצב שם גרוע מאוד, קשה מאוד שמה, כל התושבים שגרים בכיכר יהלום יקבלו 

אישורים שהם יכולים לעמוד שם. אחר כך ישבנו ודיברנו עם רון, יש כבר אישור עם פנגו, סוגרים 

במעל ראשונים  יקבלו  גם  הם  זה,  בגלל  את  קשה  מאוד  מאוד  לחץ  להיות  מתחיל  כי  אדומים  ה 

נותנים שעתיים, שלוש. אנשים בקניון, חצי ריק, היום נסעתי בכוונה, חצי ריק, ובכיכר   שבקניון 

 יהלום ובעירייה מפוצץ, אנשים יוצאים מהעירייה, חוזרים, אין מקום.  
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 גיא יפרח:

ו מי שירצה לצרוך במרכזים המסחריים יוכל אנשים יעתיקו את ה'חנה וסע' ל'חנה וסע' המקורי 

 לעשות את זה בצורה מכובדת בלי לשלם כסף. שעתיים חינם. 

 

 אייל פישלר: 

 לא, שעתיים חינם, או שלוש אמרנו אולי ביום. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 אנחנו בודקים אם יהיה שלוש שעות בכיכר יהלום. 

 

 גיא יפרח:

 או שלוש שעות או שעתיים. 

 

 אבי רחמים: 

 פיק שעתיים. ומי שגר שם?  מס

 

 גיא יפרח:

 יקבל תו.

 

 בוריס גרוסמן: 

 מי שגר שם כל היום הוא יקבל, הוא יקבל אישור.

 

 דובר:

 אז יהיה גם מחסומים והכול? 

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא יהיו מחסומים, אין צורך.  

 

 גיא יפרח:

 פנגו. 

 

 אבי רחמים: 

 .שעתיים ראשונות מחייב פנגו. פנגו זה 

 

 בוריס גרוסמן: 

 כל מי שתושב יקבל אישור.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אפשר לשאול משהו על הקיץ? מה קורה בקיץ? ההתארגנות אחרת, בתנועות הנוער?  
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 בני כשריאל:

 את חברה בהסתדרות המורים?  –אנחנו עדיין לא יודעים עם משרד החינוך. את יודעת את זה 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ן המורים. ארגו

 

 בני כשריאל:

האם  יודע  לא  עדיין  מאוד. מרכז השלטון המקומי  הוא בעייתי  לו ארז,  לך מישהו שקוראים  יש 

לארגון   בין משרד החינוך  יש מגעים  יודע  לפי מה שאני  לא.  או  יולי  לימודים במהלך חודש  יהיו 

לפעילות דרך   גם  לקיץ,  אין הסכמה. אנחנו בכל מקרה מתארגנים  עד היום  והסתדרות המורים, 

גיא כבר הכין תכנית לקיץ. במידה שלא יהיו לימודים אנחנו נעשה קייטנות. בכל מקרה  המתנ"ס ו

בערך   לתיכוניים,  עד  הילדים  מגן  כלומר  לימוד,  קייטנות  לעשות  החינוך  לאגף  הנחיה  נתתי  אני 

עשרה ימים תגבורים להשלמה, לקחת את התלמידים המוחלשים, לנסות להעלות אותם לאותו קו  

 י הילדים ועד למעלה.  של כולם, זה מגנ

כמו  אבל  החינוך,  למשרד  מחכים  לא  אנחנו  הכול,  את  עושים  הזאת,  בתכנית  ממשיכים  אנחנו 

שלנו  החלטות  לקחת  נאלצנו  ואנחנו  מבולבלת  הייתה  הממשלה  ובכלל  החינוך  משרד  בקורונה, 

להחליט בעצמנו. ברגע נצטרך  יהיו בעיות, אנחנו  להתייחס אליהם. כנראה שגם בזה  שיגיע   ובלי 

 המצב אנחנו נדבר על זה. 

 

 אייל פישלר: 

 ממשלה הרי אין. 

 

 בני כשריאל:

 אין ממשלה, אין תקציב כבר שנה שנייה. אתם רוצים לשמוע את הכול? זה שערורייה מה שקורה. 

 

 גיא יפרח:

 תנועות הנוער ממשיכים וגם מתארגנים למסעות קיץ, מאושר להם. 

 

 בני כשריאל:

בנ באמת.  ראשי שערורייה.  של  בפורום  גם  פורומים,  בהרבה  גם  אמרתי  אני  הממשלה,  של  ושא 

המאבקים  עם  להמשיך  אפשר  אי  זה,  את  אומרים  אנחנו  מקומות  בהרבה  וגם  שהיה  רשויות 

האישיים בממשלה הזו, זה כבר שנה שנייה שממשיכה להיות שנה שלישית. הרשויות המקומיות 

ל  יש  כי  למה?  סובלים,  פחות  אנחנו  אלטרנטיביים, מרוסקות,  הכנסה  ומקורות  תעשייה  אזור  נו 

ב נמצא  ה'    12חלקי    1-אבל כל מה שלא  פיתוח. אז ברוך  זה תקציבי  ולרוב  לא מקבלות  רשויות 

אנחנו עומדים בכל הדברים האלה, כמה שאפשר, גם לקחנו את ההלוואה של התשעה מיליון שקל, 

שאין להם שטחים מסחריים או תעשייה,  בוא נדבר על זה, אני מרחם על כל אותם יישובים קטנים 

 הם במצב לא טוב.  
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וכו', כל הזמן  בנושאים האלה של התחבורה, כבישים, חניות  למשל  פונים, הנה  כל דבר שאנחנו 

יאושר'. עכשיו בוא נאמר, מה זה התקציב יאושר? בוא נאמר  אומרים 'אנחנו מחכים שהתקציב 

 ספטמבר.שתהיה ממשלה, אוקיי? התקציב לא יאושר לפני 

 

 בוריס גרוסמן: 

 הלוואי.

 

 בני כשריאל:

אם תהיה ממשלה. אם יילכו לבחירות לא יאושר בכלל, אין תקציב. תחשבו, אם יהיו בחירות זה 

יולי, עד שירכיבו ממשלה, עד שזה, עד -שלושה, אנחנו נכנסים ליולי, בערך, יוני-יהיה עוד חודשיים

המצב ממש לא טוב, ממש ממש לא טוב. אין עם מי שזה, אמרתי ספטמבר, כמו שהוא אמר, אולי.  

לא  לדבר בממשלה, כולם אומרים אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יקרה. 

 יודעים. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 .י שמחה לשמוע שהנושא של הקייטנותאבל אנ

 

 בני כשריאל:

לעניינים  קשור  לא  אמנם  זה  מפסידים.  אנחנו  מדינית  מבחינה  גם  ביטחונית,  מבחינה  גם 

מוניציפליים, אבל למשל כל הנושאים הללו של בנייה וסלילה ביהודה ושומרון, גם כאן יש בעיה  

קשה מאוד. מאחר שהממשלה היא פריטטית, ממשלת מעבר, כל אחד מושך לכיוון שלו. זה סיפור  

 שלם.  

 תי את הישיבה.  אני סגר

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 העיר         ראש        מנכ"ל ומזכיר העירייה
 
 


