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 נוכחות: 
 

  נוכחים:  
 ראש העיר  –מר בני כשריאל 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים   

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר  –רוזי ישי  רתגב 

 חברת מועצת העיר   –ברנדה הורביץ  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר   

  

  חסרים: 
 ראש העיר  ממלא מקוםסגן ו – מר גיא יפרח              

 חבר מועצת העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר     –מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר   –ליאת מארק  רתגב  

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

 

  משתתפים:  
 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה   

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן   

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה  וזרתע –ענת רחמים  רתגב  

 ראש העיר ומנהלת אגף פניות הציבור וזרתע –שלומית ביטון  רתגב  
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 ל סדר היום: ע 

 הודעות ראש העיר.   .1

 אישורי תב"רים.  .2

 סגירת עשרה חשבונות של בתי"ס בבנק דיסקונט ופתיחתם בבנק לאומי. .3

 ומרכז רוחני ליהודי אתיופיה. הקצאת מבנה לעמותת 'תספאצ'ין' להפעלת בית כנסת  .4

 הקצאת מבנה לעמותת 'נוות ישראל' להפעלת גן ילדים. .5

 

  תוספת לסדר היום: 
 . 2021לשנת  2דוח כספי רבעון 

  

 ישיבת המועצה 
 

 בני כשריאל:

מספר   המועצה  ישיבת  את  פותח  עברו  45/21אני  שהתב"רים  מבין  אני  לכולם.  הבאים  ברוכים   ,

אני מע ולכן  אני מעלה להצבעה את תב"ר  בוועדת הכספים  ,  1829,  2049, תב"ר  2246ביר אותם, 

. אני מעלה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר  2097, תב"ר 2017, תב"ר 1924, תב"ר 2138תב"ר 

 פה אחד.  

 

 בני כשריאל:

 החלפת חול בגני ילדים – 2246תב"ר מס'  .א

 קרן עב' פיתוח -₪  85,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות -₪   85,000 –תשלומים                      

 הצבעה:        

 8 :בעד        

 אושר פה אחד. החלטה:      

                      

 ביטול מעבר חצייה ככר קדם וסגירת מפרדה )הגדלה(  – 2049תב"ר מס'  .ב

 קרן עב' פיתוח )הגדלה(  -₪  50,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות )הגדלה( -₪  50,000 –תשלומים 

 ₪   60,000לאחר הגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 8 :בעד        

 אושר פה אחד. החלטה:      

 

 

 תקשוב )שינוי שם(–נירים  – 1829תב"ר מס'  .ג

 מלווה  -₪  45,000 –תקבולים 
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 רכישת ציוד יסודי  –₪   45,000 -תשלומים 

 שינוי שם ל: 'מחשוב כללי במוס"ח' 

 הצבעה: 

 8 :בעד        

 אושר פה אחד. החלטה:      

 

 מבנה בידוק בכניסה לא.ת. )הגדלה( – 2138תב"ר מס'  .ד

 משרד לבטחון פנים )הגדלה( -₪  500,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות )הגדלה( -₪  500,000תשלומים   

 ₪  1,500,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 8 :בעד        

 אושר פה אחד. החלטה:      

 

 הצטיידות מרכז צעירים )הגדלה( – 1924תב"ר מס'  .ה

 קרן עב' פיתוח )הגדלה(  -₪  32,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות )הגדלה( -₪  32,000תשלומים   

 ₪   202,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 8 :בעד        

 אושר פה אחד. החלטה:      

 

 אירועי תרבות בעיר )הגדלה(  – 2017תב"ר מס'  .ו

 משרד התרבות והספורט )הגדלה( -₪  208,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות )הגדלה( -₪  208,000תשלומים   

 ₪   383,868לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 8 :בעד        

 החלטה: אושר פה אחד.      

 

 יח''ד )הגדלה(  44אינפילים  - 2097תב"ר מס'  .ז

 ש''ח משרד השיכון )הגדלה(  3,269,402 -תקבולים

 ש''ח עבודה קבלנית )הגדלה( 3,269,402 -תשלומים

 ש''ח 8,989,170לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 8 :בעד        

 אושר פה אחד. החלטה:      
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 בני כשריאל:

סגירת עשרה חשבונות של בתי ספר בבנק דיסקונט ופתיחתם בבנק לאומי על פי רשימת   -  3סעיף  

בתי הספר. הכול רצוף פה. זה עניין פרוצדורלי בסך הכול, בתי הספר פתחו חשבונות ועכשיו אנחנו  

 מסדירים את זה אצלנו. גיאה, אתה רוצה לפרט קצת?  

 

 גיאה ננדזה:

 כ"ל זה צריך להיות על שם העירייה, חלקם ככה, חלקם ככה. על פי חוזר מנ

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   3אוקיי. סעיף 

 הצבעה: 

 8 :בעד 

 אושר פה אחד. החלטה:

 

 בני כשריאל:

מונחים על  זה כבר עלה ואישרנו את זה, אבל אנחנו מעלים את זה עוד הפעם. החוזים    -  4סעיף  

שולחן המועצה, כל אחד יכול לעיין בהם או שכבר עיין בהם. הקצאת מבנה לעמותת 'תספאצ'ין'  

. ועדת 104,  1להפעלת בית כנסת ומרכז רוחני ליהודי אתיופיה בעיר מעלה אדומים, ברחוב העוגב  

על  ההקצאות כבר ישבה ואישרה את הקצאת הקרקע שבנדון, הוועדה המליצה בפני מועצת העיר  

אישרה    20.7.21- אישור ההקצאה המבוקשת, בהיעדר התנגדויות ולאור המפורט בפרוטוקול לעיל. ב

 המועצה את הליך ההקצאה, עכשיו אנחנו מאשרים את ההסכם איתם. אני מעלה את זה להצבעה.  

 

 גילי רוגל:

 רגע, צריך להגיד לפרוטוקול שהחוזה מונח. 

 

 בני כשריאל:

 וט דיברת עם המנכ"ל.  אני אמרתי את זה, אתה פש

 

 אייל פישלר: 

 גילי, זה החוזר הסטנדרטי עם כל המילים האלה, נכון?  

 

 בני כשריאל:

, הקצאת מבנה לעמותת 'תספאצ'ין' להפעלת בית הכנסת והחוזים כמובן  4זה חוזה סטנדרטי. סעיף  

 מונחים על שולחן המועצה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 הצבעה: 

 8 :בעד 

 אושר פה אחד. החלטה:

 

 בני כשריאל:
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אותו סיפור. החוזה גם כן מונח על שולחן המועצה. הקצאת מבנה לעמותת 'נוות ישראל'  -   5סעיף 

ואישרה את   19.7-במעלה אדומים. ועדת ההקצאות ישבה ב  5להפעלת גן ילדים ברחוב אגן הסהר  

וסח ההסכם. אני מעלה את החוזה המועצה אישרה את תהליך ההקצאה ומצורף נ  20.7.21זה, ביום  

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

    

 גילי רוגל:

 סליחה, ענת, לכל אחת מההקצאות צוין בפרוטוקול שהוגשה חוות דעת יועץ משפטי למועצה?  

 

 בני כשריאל:

הנה, אמרנו, מצורף בזה חוות דעת יועץ משפטי בנושא תקינות הליך ההקצאה בכל סעיף. יש את 

 .זה בסעיף, אני מבין שאנשים 

 

 גילי רוגל:

 צריך להגיד את זה לפרוטוקול בקול רם, כי הם בודקים את זה.  

 

 בני כשריאל: 

, 5גם כן מצורפת חוות דעת יועץ משפטי בנושא תקינות הליך ההקצאה וגם בסעיף   4אוקיי, בסעיף 

 הקצאת מבנה לעמותת 'נוות ישראל'.  

 

 גילי רוגל:

 החוזה הונח על שולחן המועצה.

 

 

 

 

 

 

 בני כשריאל:

 סדר.מצורפת בזה חוות דעת היועץ המשפטי בנושא תקינות תהליך ההקצאה. אמרנו את זה, הכול ב

 הצבעה: 

 8 :בעד 

 אושר פה אחד. החלטה:

 

 בני כשריאל:

. הדוח לא צריך לעלות 2021זה דוח כספי רבעון שני, כלומר החציון של    יש לנו תוספת לסדר היום.

 להצבעה, זה רק לידיעה. אתה רוצה לומר כמה דברים? בבקשה.  

 

 גיאה ננדזה:
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אנחנו סגרנו חציון, אנחנו עדיין בעודף, את הרבעון הראשון, אני מזכיר לכם, סגרנו במיליון וחצי  

העודף   את  מגדילים  אנחנו  כרגע  מ2.8-לעודף,  הצטמצם  השנה  מתחילת  המצטבר  הגירעון   .-28  

 מיליון, לקחנו שתי הלוואות לסגירת הגירעון, שגם אושרו במועצה. זה בגדול.   19-מיליון ל

 

 בני כשריאל:

 לא היו כאן רווחים כמובן, לקחנו הלוואה כדי לצמצם את הגירעון.

 

 אייל פישלר: 

 כבר אנחנו בסוף שלו. יש צפי לרבעון שלישי ורביעי, משהו? שלישי, 

 

 גיאה ננדזה:

 צפי שאנחנו נעמוד בתקציב. 

 

 אייל פישלר: 

 בשנתי אנחנו מאופסים?  

 

 בני כשריאל:

 אייל, כל שנה כשניקח הלוואה אני מבטיח לך שנעמוד בתקציב. 

 

 גיאה ננדזה:

 אני חושב שנסיים עם עודף. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 המצב קשה, המצב גרוע. 

 

 

 בני כשריאל:

העיר הזו תהיה נטולת מענק, כלומר   2025  בשנתהמצב לא קשה ואני רוצה לומר לכם שהצפי שלי ש

אנחנו לא נצטרך את המענקים של משרד הפנים במידה וכמובן העסקים באזור התעשייה, לא רק  

 מגרש גדולבדיזיין סיטי, ימשיכו להתפתח עם המג'יק קאס ויוחננוף, רמי לוי עכשיו מביא לנו איזה  

אנחנו נהיה נטולי מענק. וגם אם   2025-אישור. אני מאמין שכל זה, עם משך זמן הבנייה וכדומה, בל

, לא יותר. 3%לא נהיה נטולי מענק המענקים יהיו באחוזים ממש אפסיים, באחוזים בודדים, עד  

 זה עדיין אפשרי.  

בתא שלנו, לשלומית, אני רוצה לעבור להודעות ראש העיר. דבר ראשון אני רוצה לאחל מזל טוב לס

תן את הבן.  ישנולד לה נכד. יהודה לא נמצא פה, אבל גם לו מגיע מזל טוב מחברי המועצה שהוא ח

לאלינה, חברת המועצה, ידידתנו, אני רוצה לאחל לבת שלה רפואה שלמה והחלמה מהירה, באמת 

ליד מיטתה של    נבצר ממנה להגיע, היא כל הזמן מגיעה לישיבות, נבצר ממנה להגיע בגלל שהיא

 הבת שלה. אנחנו מאחלים לה, כפי שאמרתי, רפואה שלמה והחלמה מהירה. 
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סטטוס הקורונה. היום דווקא נרשמה ירידה מסוימת, אני מקווה שזה ימשיך ככה. אני חושש מאוד  

מפתיחת שנת הלימודים, בפעם שעברה עם פתיחת שנת הלימודים, גם בגל הראשון וגם בגל השני, 

שם בגדול, הם העלו את אחוז המאומתים אצלנו וגם אותו דבר ממלכתי דתי צמח   באלמוג חטפו

השדה. אני מקווה מאוד, נתנו את כל ההנחיות למנהלים, ישבנו כאן אתמול יחד עם מנהל המחוז 

ועם המפקחים והייתה מישהי מטעם משרד הבריאות שנתנה הסבר לכל המנהלים. להגיד לכם שאני  

פן אישי, גם אמרתי את זה במרכז השלטון המקומי, הייתי מעדיף שיפתחו  שמח לזה? לא, אני באו

את הלימודים לאחר ראש השנה. אם לא לאחר החגים, אז לפחות לאחר ראש השנה, משום שאם 

חלילה תהיה כאן הדבקה המונית, בכלל בארץ, לא רק אצלנו, אתם יודעים איך ראש השנה ייראה, 

וזה   יוכלו לשבת ביחד  לא  הסגר שהיה בראש השנה משפחות  הסגר שהיה בפסח, כמו  יהיה כמו 

שעבר. אני לא חושב שהיו צריכים לפתוח את הלימודים דווקא בארבעה הימים האלה, זה לא עושה 

 כלום חוץ מאשר בעיות גדולות.  

 ערכות הבדיקה שחסרות, חולקו?  96-גם מרכיבי הבדיקות הועברו לבתי הספר, שמוליק ה

 

 שמוליק חנוך:

 .ובנופי סלע  45. בבית ספר 'אלמוג' ספציפית 600, חסר לנו כמעט 96-לנו הרבה יותר מ חסר

 

 ברנדה הורביץ: 

 מי מספק את הערכות? 

 

 בני כשריאל:

פיקוד העורף, הם מביאים את זה בתוך קופסאות של מנות קרב. פיקוד העורף הפעם, הוא היה  

הזמן, הוא נתקע בדרכים, החבר'ה שלו לא   באמת בסדר, הפעם יש לו קצת בעיות, הוא גם מאחר כל

מגיעים. הוא גם שכר חברה שהיא גם כן לא עבדה כל כך טוב, גם איתנו, היו הרבה תלונות בארץ 

וגם אצלנו היו תלונות, אבל אני רוצה לומר לכם שבסך הכול התגברנו והיו בדיקות. אני שמעתי את 

 גיע, אבל יכול להיות שאחר הצהריים יגיעו.אבי עופרי שכמעט לא מגיעים, אין כמעט אף אחד שמ

 

 שמוליק חנוך:

זה   אם  בין  סרולוגיות,  זה  אם  בין  בשבוע,  בדיקות  אלפי  עשינו  זה PCRבני,  אם  בין   בדיקותת  , 

 מהירות. 

 

 בני כשריאל:

זה   התיכוניים  הספר  בבתי  החיסונים,  רמת  של    65%גם  ואלו  השבוע  גם  חיסונים  עשו  בממוצע. 

ם אני מבין שבמשך השבוע, עד סוף השבוע הזה או שבוע הבא, אנחנו נעבור את החיסונים הראשוני

 ולכן אנחנו נוכל לפתוח את בתי הספר.   70%-ה

 

 אייל פישלר: 

 ?  70%אנחנו יודעים בכמה כיתות כרגע אין לנו 

 

 בני כשריאל: 
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ומר כתום, ברגע זה אנחנו אדומים או כתומים, אנחנו בין אדום לכתום, אחד אומר אדום, השני א

 אבל זה לא משנה הרבה. 

 

 שמוליק חנוך:

 אנחנו לפי המספר כתומים, לא נעשה חיתוך לכן אנחנו עדיין אדומים.

 

 בני כשריאל:

 אז אנחנו נהנה מהכתום שבועיים.  

 

 אייל פישלר: 

? כיתות של ח' ומעלה שעוד לנו 70%בני, אנחנו יודעים כמה כיתות כרגע יש לנו שעוד לא הגענו בהן 

70% ? 

 

 בני כשריאל:

 עושים לנו את זה, אנחנו לא מנתחים את זה בית ספר בית ספר, מחר כבר יידעו הכול.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 מה עם הגיל הרך? 

 

 בני כשריאל:

 אי אפשר לחסן את הגיל הרך. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 לא, ברור שלא מחסנים אותם, אבל יש הנחיות מסוימים לילדים?  

 

 

 שמוליק חנוך:

 כן, הם עושים בדיקות. אלה בדיוק בדיקות האנטיגן האלה שנשלחו. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 המדינה משלמת על זה?  

 

 שמוליק חנוך:

 כן.

 

 בוריס גרוסמן: 

אנשים, בדרייב אין אנשים שבאים ברגל, והרבה באים, הם בני, מה שאני מבקש, וגם כתבו הרבה  

 לא מטפלים, יומיים קיבלו אותם ועכשיו לא מקבלים אותם. 
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 שמוליק חנוך:

 פניות בנושא.נפתרה הבעיה, עשו תור מקביל. מתחילת השבוע כבר אין 

 

 בני כשריאל:

היינו בסיור בבתי הספר פתיחת שנת הלימודים, אנחנו פעמיים כבר, גם לפני שבועיים וגם אתמול  

המורים  חדרי  הספר,  בתי  בכל  יפה,  באמת  שיפוץ  שם  שיש  לכם  לומר  רוצה  אני  הילדים.  וגני 

זה   להיכנס לשדה חמד  שהחליפו שם את הריצוף.  יש בתי ספר  משופצים, השירותים משופצים, 

 זדורים. פשוט תענוג לעין, לראות שם בבית הספר, גם במרחבי הלימוד, גם בשירותים וגם בפרו

אנחנו גם ממשיכים הלאה, אני מקווה להמשיך להשיג תרומות למרחבי למידה ולחדרי שלווה וזה 

 עובד מאוד יפה. אני חושב שהעיר שלנו די מתקדמת בפרויקט הזה.  

בכנס שהיה לי עם המנהלים אתמול, יחד עם מנהל המחוז, ודיברתי גם עם מנהלים באופן אישי, כל 

אמרו   הספר  בתי  אחד  מנהלי  ספר  בית  מלבד  ומסודרים,  מאורגנים  שלהם  המורים  שחדרי  לי 

שההורים והמנהל מתנגדים למורה מסוים וזה נמצא בטיפול אצלנו. אני לא רוצה להגיד את השם, 

זה מורה שצריך לצאת לפנסיה בעוד שלוש שנים וקצת תהיה לנו בעיה איתו ועם הסתדרות המורים, 

יחד עם ההורים. אני חיברתי את ההורים אלינו דרך המנהל, אני   אבל אנחנו עובדים על העניין הזה

מקווה מאוד שאנחנו נעשה את זה. ישנם מספר מורים בכל בית ספר, בודדים אמנם, מורות שלא 

מוכנות להתחסן. אני ביקשתי מהמנהלים להקפיד שהן יעשו את הבדיקות ולא לוותר. אם הן לא 

לבית הספר, להעביר לנו את השמות של אלה שלא רוצות   יסכימו לעשות בדיקות לא להכניס אותן

 לעשות את הבדיקות, אנחנו נטפל בזה ונוציא אותן לחל"ת. זה הסיכום שלי עם מנהל המחוז. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 . 400%-תדבר קצת על ה

 

 דובר:

 בני, מופעל שם התו הירוק?  

 

 בני כשריאל:

בדיקות. עכשיו תראו, בוא נאמר את האמת,   כן, בכל מקום. כולם צריכים לעבוד עם מסכות, עם

 נותנים להורים לעשות את הבדיקות בבית ולכתוב פתק שהילד שלהם בסדר. נו, באמת.  

 

 אייל פישלר: 

 וגם אין חובה להראות את הפתק בכלל.  

 

 בני כשריאל:

, בכל זה לעשות צחוק מהעניין, אבל מה לעשות, זה המצב ואנחנו צריכים להיות בנושא הזה. אנחנו

מקרה, ונסים טויטו עושה עבודה יפה מאוד, מאורגנים יפה מאוד בנושא של הניקיון, החיטוי, כל 

בתי הספר  אני מקווה מאוד שמנהלי  בבתי הספר.  הדברים האלה, אנחנו מאוד מאוד מאורגנים 

ות והמורים אכן יעמדו על העניין הזה ויעשו הכול כדי למנוע הדבקה. להגיד לכם שיש לנו מה לעש
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עם זה? אם הסמכות הייתה בידיים שלי אתם יודעים בדיוק מה הייתי עושה, שום מורה שלא מחוסן 

 לא היה נכנס. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ?  400%יש את התכנית של מערכת החינוך על 

 

 בני כשריאל: 

ונגמור את הנושא הזה איתם. המנכ"לית צריכה    התכנית זה אחרי שנשב  נציג את  הזאת, אנחנו 

זו תכנית שאנחנו יושבים עליה, אני יושב על זה כבר למעלה  להגיע אליי בעוד שבוע, משהו כזה. 

משנה, אני עושה את הרצף מגן טרום חובה וכנראה אנחנו נעביר את מעונות היום, אנחנו בודקים 

זה, מאג ולמעלה. הרצף הזה, את  לעשות רצף חינוכי ממעונות היום  לאגף החינוך כדי  ף הרווחה 

ביקשתי מאגף החינוך וגם מהפסגה להכין תכנית לימודים וקיבלנו את האישור של מנהל המחוז 

ידע, בפרט  לגני החובה כדי לתת להם יותר  לגני טרום חובה וגם  לזה, להכין תכנית לימודים גם 

צערי אני רואה תיכוניסטים, לא רק אצלנו, בכל מקום, שמאחר שיש להם את בקריאה וכתיבה. ל

המחשבים והם לא צריכים לכתוב, הם לא יודעים לכתוב, המחשב מתקן אותם באופן אוטומטי. 

כתיבה תמה, פעם למדנו כתיבה תמה, ככה קראו לזה, וקריאה טובה, אנחנו נתחיל כבר בגיל צעיר  

 הספר, בתי הספר יאמצו את גני הילדים. ויהיה רצף בין הגנים לבתי 

 

 ברנדה הורביץ: 

 יש את המבדק, אמי"ת, שבודקים בכיתה ז'.  

 

 אייל פישלר: 

 השאלה אם גני הילדים, לחלק מהילדים זה מוקדם.

 

 בני כשריאל:

גם אמי"ת עושים את זה בבתי הספר, בין בתי הספר היסודי והממלכתי דתי ובין התיכוניים ואת 

והתכניות האחרות זה תכניות שאנחנו את הרגשי, חברתי ופדגוגי משלבים ביחד. זה  יודעת את זה,

יחידות מתמטיקה, ממשיכים עם זה וקיבלנו אישור להמשיך עם    5הרבה כסף. תכנית טראמפ של  

 זה, זה הרבה כסף שנותנים לנו. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 זה מאוד חשוב. 

 

 בני כשריאל:

ו נראה את זה לכל מי שרוצה לעשות את זה. זו תכנית, איך אמרנו? כשכל העניין הזה יהיה מוכן אנחנ 

עמל משקיעים המון המון כסף, אבל הם  נהיה מצוינים.  עמל  עם  אורט היו טובים מאוד, אנחנו 

משקיעים את זה בבתי הספר שלהם, הם לא ישקיעו את זה בשום מקום אחר. אמי"ת משקיעים 

כשרת מורים, ייעוץ, סדנאות וכדומה, אבל אני קיבלתי בצורה אחרת, אמי"ת הם יותר בצורה של ה
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שקלים  25,000מד"ר אמנון אלדר, שהוא מנכ"ל אמי"ת, הבטחה שכל בית ספר יסודי יקבל לפחות 

 לתגבור לימודים וכדומה. זה לא הרבה כסף, אבל יותר ממה שהיה. 

 

 אייל פישלר: 

טוב, אני חושב שהישיבה התיכונית   בני, עמל משקיעים כסף, אמי"ת משקיעים כסף, האולפנה במצב

 צריכה עזרה. במצבה היום. 

 

 בני כשריאל:

 הישיבה התיכונית שייכת לרשת צביה, רשת צביה צריכה להביא כסף.  

 

 אייל פישלר: 

והישיבה   טוב  במצב  האולפנה  בסוף  כי  לזה  לדאוג  שצריך  אומר  רק  אני  שלא,  אמרתי  לא  אני 

 התיכונית פחות.  

 

 בני כשריאל:

 אני הייתי אצל המנהל והוא אמר שהם שמו שם למעלה ממיליון שקל בשנה.  

 

 אייל פישלר: 

 .אז יכול להיות שזה לא מספיק, אני לא יודע אם 

 

 בני כשריאל:

 זה מספיק או לא מספיק?  איך אתה יודע

 

 

 

 

 אייל פישלר: 

פרס,  אחרי  פרס  מביאים  האחרונות  בשנים  אמי"ת  הספר?  בתי  של  ההישגים  את  רואים  אנחנו 

נחשבת   תמיד  הישיבה    –האולפנה  התחייבו,  שהם  מה  זה  ישפכו,  הם  כסף  לפחות  עכשיו  עמל, 

 . התיכונית 

 

 בני כשריאל:

 בוא אני אסביר לך.  

 

 אייל פישלר: 

 ומר, שנים עזרנו לאמי"ת, אולי צריך לחשוב איך עוזרים להם.  אני א

 

 בני כשריאל:

 .חלק מהפרסים שניתנים 
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 בוריס גרוסמן: 

 . מה, רק שופכים כסף 

 

 בני כשריאל:

הכסף, אגב, לא מדבר הרבה בנושא הזה. אני אסביר לך עוד דבר אחד, חלק מהפרסים ניתנים על  

-ועלו ל  30עלייה, זה לא אומר שהם עלו יותר מהישיבה התיכונית, זה אומר שאם הם היו בנקודה  

 היא לא תקבל את הפרס.  52-ועלתה ל 50-למעלה, אבל אם הישיבה הייתה ב 20%זה עלייה של  50

 

 ל פישלר: איי

 . יכול להיות, אבל בסוף לאמי"ת עזרנו הרבה שנים, העירייה עזרה כשהם היו צריכים 

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 בני כשריאל:

בהתחלה. העירייה היום לא עוזרת בנושא הזה, יש תקציבים לכולם, יש תקציבים של משרד החינוך,  

. אין לזה אח ורע בשום מקום שעות  250שעות ממשרד החינוך.    250העירייה עוזרת בזה שהבאנו  

שעות לשנה כשיש קיצוץ רוחבי במשרד החינוך    250בארץ וזה רק קשרים אישיים עם מנהל המחוז. 

 אוקיי, אנחנו נטפל בזה. –כדי לקיים את ההבטחה של השרה שהיא לא תחבר חזרה כיתות ש 

לל נבחרו כמצטיינים יישר כוח, כבר ציינת, אולפנת צביה, אמי"ת בנות, אמי"ת איתן, תעופה וח

כזה.  להישג  יגיעו  הם  ועיר  עיר  בכל  תלמיד  פר  נעשה  אנחנו  שאם  חושב  לא  אני  הארצית.  ברמה 

ארבעה בתי ספר תיכוניים שקיבלו את הפרס הארצי. גם מנהל המחוז אמר שאצלו במחוז, ויש לו 

ירושלים, והוא    מחוז ענק, מחוז ירושלים, זה כולל מודיעין וקרית ארבע ודרום הר חברון וכמובן

אמר שאין לזה אח ורע בשום מקום בארץ, לדעתו. אם אנחנו עושים את זה פר תלמיד. אם בתל 

 תושבים, אז ברור שאנחנו כאן לפני.   500,000אביב קיבלו שמונה בתי ספר זה לא אומר והם 

 

 ברנדה הורביץ: 

אחרים, אני יודעת מה בהחלט מהניסיון המערכת, המקצועיות, הדרישה והעזרה, הייתי במחוזות  

היה, כמנהלת, ובאמת הדברים האלה משמעותיים, והאחווה בין המנהלים, שזה גם משהו, זה לא 

 מובן מאליו.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה מסוכן מה שאת עכשיו אומרת.  

 

 בני כשריאל:

 לא, זה נכון מה שהיא אומרת וזה טוב מאוד שהיא אומרת.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 , מנהלות, זה בעיה.  אחווה בין מנהלים
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 ברנדה הורביץ: 

לא, יכולתי להתקשר לכל מנהל וכולם עוזרים אחד לשני, זה לא מובן מאליו. לפעמים יש גם תחרות, 

 אבל אנשים מבינים שהם עוזרים אחד לשני. זה בונה כוח.  

 

 בני כשריאל:

מה שאנחנו עשינו פה, הקמנו את פורום החינוך, פורום חינוך עירוני. פורום החינוך הזה, כמו שאת 

שבו   החינוך  פורום  את  עשינו  אנחנו  אחרים.  במקומות  זה  את  ואין  מחזק  באמת  זה  אומרת, 

משתתפים מנהלים, המפקחים כמובן, וגם מנהל המחוז תמיד מגיע בפתיחת שנה ובסיום שנה כדי  

 הפורום הזה.   לכבד את

גננות שהן צריכות  גננות מובילות זה  גננות מובילות. ארבע  עכשיו הכנסנו לפורום הזה גם ארבע 

להוביל את שאר הגננות ולחזק אותן כי אין מעל כל הגננות מנהלת. יש כמובן את המנהלת שלנו,  

רבע גננות מובילות עינת, אבל שם בפנים אין להם את הדבר ואנחנו קראנו לזה גננות מובילות, אז א

את  נכניס  כמובן  אנחנו  שדרכן  כמובן  בפורום.  משתתפות  גם  הן  ביותר,  והטובות  ותיקות  שהן 

 התכניות לגני הילדים.

אני רוצה לומר לכם שהן באמת משתתפות בצורה מאוד יפה בכל הפרויקטים האלה, גם בישיבה הן  

ת החינוך, את בתי הספר, גני ילדים הביעו עניין בנושא הזה וככל שאנחנו מערבים יותר את מערכ

וגם את ההורים דרך המכון להדרכת הורים וועדים, אני חושב שזו בדיוק הנוסחה הנכונה להצלחה  

 שלנו.

שעות למעלה אדומים, אני לא עושה את   250איך אמר מנהל המחוז אתמול? הוא אמר: אני נתתי  

שיש פירות להשקעה שלי. ממש ככה    זה בשום מקום, אבל אני שמח להשקיע את זה כי אני יודע

 הוא אמר, 'אני עושה את זה בכיף'.  

הנסיעה שלי לחו"ל. הנסיעה שלנו לחו"ל הייתה גם לפלורידה וגם לניו יורק. בפלורידה היינו בכמה 

מקומות, במיאמי ביץ' והיינו גם בבראוור. שוב פעם חידשנו את הקשר איתם ובשני המקומות האלה 

נו. ישבנו כמובן גם עם הבת של מוסקוביץ' ז"ל, אחד המיליונרים שגם תרם את הם הבטיחו לעזור ל

הכסף לבנות את מחוז ש"י אצלנו. הוא שם למעלה מעשרה מיליון שקל שם. היא הבטיחה שהיא 

 תמשיך לעזור לנו בנושא הזה. 

כלכלית קשה ישבנו גם ארגון בני ציון. יש לנו בעיה לא קלה עם ארגון בני ציון, כנראה הם בבעיה  

ולכן הם סגרו את המשרדים שלהם. הם החליפו את המנהלים וחלק מהמנהלים עובדים מהבית. 

איך הם עושים את זה? אני לא יודע. ג'ורג' שפר לא יכול היה לקבל אותנו, משום שהוא עבר ניתוחים 

ר לנו. בני  בגב, הוא שכב בבית, אז הייתי איתו בקשר טלפוני כל הזמן, הם הבטיחו שימשיכו לעזו

לנו   ייתנו  שהם  סוכם  האחרים,  לפרויקטים  קשר  שום  בלי  כל,  קודם  לשנה    100,000ציון,  דולר 

דולר לפרויקטים, גם לחגים הם הבטיחו שיעבירו את זה, עדיין לא קיבלנו   100,000תרומה, כל שנה  

זה ראש השנה  את הכסף, אני צריך להרים טלפון לג'ורג' שפר ולהגיד לו את זה. לרוב, כל חג, אם  

 דולר לחלוקת חבילות מזון. 10,000או פסח, הם מעבירים לנו בערך 

בבראוור, מי שניהל לנו שם את קרן מעלה אדומים זה היו בני ציון, הם הודיעו לנו שהם לא יכולים 

, ישבנו  One Israel Fundכבר לנהל לנו את הקרן כי יש לזה עלות. אנחנו נמצאים במשא ומתן עם  

המנהלים שלהם, היינו בניו יורק והם עשו זום עם כל החברים שלהם מכל הארץ, הם עם מועצת  

שמעו אותנו שם, ישבתי עם הנשיא שלהם, יחד כמובן עם רחלי וסאל, אני מקווה מאוד שהם יסכימו 
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לנהל את הקרן כי אחרת תהיה לנו כאן הוצאה לא קטנה שם, זה ניהול חשבונות, דיווח למס הכנסה 

 לרשם העמותות שם, כמו בארץ, אבל שם זה יותר הדוק והם מקפידים יותר.   שלהם ודיווח

בבראוור, כמו שאמרתי, הבטיחו, אנחנו רוצים גם לעשות חילופי תרבות, כלומר לימודי אנגלית. 

רחלי וסאל מתחילה לארגן את זה, תלמידים ותלמידות מבראוור יהיו בקשר זומי עם התלמידים 

קשרים וגם ילמדו אנגלית. ברגע שכל העסק של הקורונה יתפוגג אנחנו עוד  שלנו וככה הם גם יפתחו  

התזמורת  שם,  הייתה  ענבר  להקת  שעברה,  בפעם  ששלחנו  כמו  לשם,  נוער  משלחות  נשלח  פעם 

הסימפונית של בני הנוער שלנו היו שם, גם בפלורידה וגם בניו יורק, הם כמובן אירחו אותם על  

וב כי בסופו של דבר ברגע שאנחנו נמצאים שם בקשר עם הקהילה חשבונם וזה דבר מאוד מאוד חש

אז מישהו רוצה לתרום משהו לזכר, מקווה או משהו כזה וכו', אז כמובן יש לו כתובת בארץ. כמו 

שקרה לנו עם אשר זמיר. היום הייתי במקווה בנופי הסלע, ממש מקווה יפה, הוא תרם את החלק 

 ת יותר יקר ממקווה רגיל.השני וזה מקווה חב"ד, חב"ד זה קצ

אני אומר את זה בקצרה כי היו עוד הרבה פגישות, במיאמי ביץ' פגשנו את ראש העיר ועשינו שם 

חילופי שלטון. הוא אמר שברגע זה הם צריכים את הכספים גם לקהילה שלהם, אבל הם יעזרו לנו. 

כתובת העיקרית הייתה ככה אנחנו מתחילים את הקשרים ואני מקווה מאוד שאנחנו נקבל, אבל ה

 משפחת מוסקוביץ', שיש להם קרן משלהם, ואנחנו עכשיו מנסים גם להגיע למקומות אחרים.

 

 ברנדה הורביץ: 

 הם תורמים כסף הרבה פעמים לילדים שאין להם כסף למסעות לפולין.  

 

 בני כשריאל:

הייתי בגרייט נק, היא אמרה שנשלח לה והיא תיתן כסף לילדים האתיופים. בניו יורק ביום שבת  

בשלושה בתי ספר שם של האירנים, נאמנו שם, העלו אותי שם לעלייה. גם שם היינו אורחים של  

ראש עיריית גרייט נק, פעם ראשונה הם למדו מה זה מעלה אדומים, היו הרבה אנשים שלא ידעו 

קווה מאוד  איפה זה מעלה אדומים. היינו שם, הסברנו להם והתחלנו ליצור איתם קשרים. אני מ

 שגם הם יתחילו לעזור לנו. 

אגב, אני רוצה לומר שהקורונה פגעה באוכלוסייה שם די קשה, היו להם הרבה נפטרים. אני הייתי 

שם. אני רוצה לספר לכם סיפור, דבר מאוד מעניין. במקום אחד יש שלושה מניינים ויש מניין אחד  

ני. אלה משהדים, מהעיר משהד בפרס, הם לצעירים, לרווקים ולרווקות, כדי שיכירו אחד את הש

 לא מתחתנים עם אף אחד אחר חוץ מהחבר'ה שלהם, אפילו עם פרסים אחרים הם לא מתחתנים. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 זה נחשב התבוללות?

 

 בני כשריאל:

 ברגע שיש עריקים זה מוזר להם.  

 

 גילי רוגל:

 יש בירושלים רחוב אנוסי משהד בארמון הנציב. 
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 אייל פישלר: 

 אבל העלו אותך לתורה ולא ביקשו ממך כסף על זה? 

 

 בני כשריאל:

 אל תדאג, הם נותנים  כסף. כולם שם עשירים.  

 

 אייל פישלר: 

 לא, אולי הם חושבים שהתרומה זה זה שהעלו אותך. 

 

 בני כשריאל:

ועורכי דין ורואי חשבון. גרייט נק מלאה עשירים,  גניקולוג וההוא אונקולוג  זה דוקטור לזה, זה 

 עברנו שם בין הבתים, חבר'ה, אני מאחל לכולכם בית כזה.  

 

 אייל פישלר: 

 אבל בארץ.

 

 בני כשריאל:

האזורים, אם  את  חילקה  ענת  להגיע.  המועצה  מחברי  מבקש  מאוד  אני  הלימודים.  שנת  פתיחת 

חושב  אני  אבל  בעיה,  אין  אחר  ספר  לבית  וללכת  הזה  הספר  בבית  להיות  לא  בעיה,  יש  למישהו 

שצריכה להיות נוכחות של חברי מועצת העיר, מה עוד שלאחר מכן איילת שקד, שרת הפנים, מגיעה 

 אלינו וזה חשוב לכבד אותה. נכון, אנחנו לא במפלגה שלה, היא ממפלגה אחרת.

 

 

 ברנדה הורביץ: 

 מלווה.  אני 

 

 בני כשריאל:

את איתה, אנחנו לא, אבל היא גם ידידה שלי באופן אישי והיא שרת הפנים. שרת הפנים שאחראית 

 על התקציבים שלנו ועל אישורי התקציבים שלנו, כל דבר שעכשיו אישרנו זה עובר למשרד הפנים. 

 

 גילי רוגל:

 לא רק תקציבים, כל דבר אנחנו צריכים אישור שלהם.  

 

 כשריאל: בני

בספטמבר. בבוקר היא מגיעה,  1-אני חושב שצריך לכבד אותה ולהגיע גם לביקור שלה. זה כמובן ב

בשעה עשר וחצי? היא מגיעה רק לשעה, היא תבקר בשני מקומות, אבל בכל זאת לבוא, אני אציג 

 אתכם בפני השרה. היא מגיעה ליפה נוף בתשע וחצי ומשם לתעופה וחלל.  

ספר תיכוניים נפתחים מחר, הישיבה התיכונית ואמי"ת בנים ומחר יגיע  מחר, יום שלישי, שני בתי 

לכאן חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הוא רצה לבוא לבקר. הוא יתחיל בישיבה התיכונית. הוא יהיה  
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בשמונה בישיבה התיכונית, אייל, זה לך יותר מאשר לכולם. לאחר מכן באמי"ת איתן בנים הוא  

ישוחח עם תלמידים בשני המקומות, הוא יסביר להם איך זה להיות  יהיה בחמישה לתשע. הוא גם

 יושב ראש הכנסת ואיך זה להיות חבר באופוזיציה.  

 

 אייל פישלר: 

 הוא גם היה שר הבריאות. 

 

 בני כשריאל:

 הוא ידבר וכמובן גם איילת שקד תדבר באורט תעופה וחלל, היא תדבר עם תלמידים. 

 

 אייל פישלר: 

 עם השמיניסטים? 

 

 בני כשריאל:

 עם השמיניסטים. אני מאוד מאוד מבקש שתגיעו. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 איפה הרשימה? 

 

 

 

 

 בני כשריאל:

נשלח לכולם. זה הכול. בעזרת ה' אני מקווה מאוד שאנחנו נפתח את שנת הלימודים כהלכה, כמו  

, הם מאוד  שעשינו בכל השנים, למרות הערפל שעל כל פתיחת שנת הלימודים מצד משרד החינוך

 מבולבלים. אני אומר לכם, לא ראיתי דבר כזה, כל אחד מושך לכיוון אחר.  

 שמוליק חנוך:

אחת לא הגיע, עדיין    השעה  ארבע, לא הגיע, היום עד  השעה  אין מתווה עדיין. אמרו לנו אתמול עד

 גיע.הלא 

 

 בני כשריאל:

גם לא יגיע מחר, אנחנו נצטרך לסמוך על עצמנו כמו שסמכנו על עצמנו כל הזמן. אנחנו נפתח את 

 שנת הלימודים כמו שצריך.  

 הרמת כוסית לקראת השנה החדשה. אייל, דברי תורה אתה צריך להגיד. אייל, בבקשה.  

 

 אייל פישלר: 

דודו, הזכרת שאתמול יוני דיבר בדירקטוריון של החברה הכלכלית והזכיר את פרשת השבוע 'כי  

א' ואז בני הזכיר לנו שזו הייתה פרשת הבר מצווה שלו. אז חוץ ממזל טוב לבני על התאריך  ותב

 העברי, אני אעזוב את פרשת השבוע ואלך לימים הנוראים שבפתח. 
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בפיוט המוכר נתנה תוקף, הוא מיוחס, בטעות כנראה, לר' אמנון ממגנצה, אנחנו היום מכירים אותו 

  11בעיקר בזכות הלחן של יאיר רוזנבלום שהלחין בזמנו ביום הזיכרון שעשו בבית השיטה, יש להם 

, הלחן מתנגן ומוכר. הפייטן שם אומר וכל באי עולם יעברון לפניך כבני  הרוגים ממלחמת יום כיפור

מרון, אחרי שהוא מתאר את השתיקה של המלאכים ואת יום הדין הנורא, כל באי עולם יעברון  

 לפניך כבני מרון.  

שהם  שניים  זה  מרון'.  'כבני  הזה  לביטוי  פירושים  שני  שיש  בדירקטוריון  שם  הזכיר  אתמול  יוני 

הביטוי הזה שבראש השנה שכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרון זו משנה במסכת ראש   שלושה.

השנה והגמרא שואלת מה זה כבני מרון ונותנת שלושה פירושים. פירוש אחד כבני עמרנא, בארמית 

עמרנא זה צאן, כבני צאן. הפירוש השני כמעלות בני מרון, או לפי גרסאות אחרות מעלות בית חורון,  

וש השלישי והמפתיע, כחילות של בית דוד, חילות לא מלשון חייל בנקבה, אלא חיל ברבים, והפיר

חילות. כתוב עם שני יו"דים, הקריאה כנראה הייתה ככה. בכל מקרה שלושה פירושים לכבני מרון,  

כלומר אחד אחד, או במשמעות של כמו שהכבשים יוצאים מהדיר אחד אחד כשמעשרים אותם 

רי, או במדרגות האלה שהולכים אחד אחד, הולכים בטור, או כחיילים של בית דוד  וסופרים כל עשי

 שסופרים אותם אחד אחד. זה יוני הזכיר אתמול שם. 

זה הזכיר לי, האם באמת זה רק פירוש שהגמרא אומרת למה זה כבני מרון, הלשון מרון, עמרנא, 

אדון, שדוד הוא האדון שלהם, מלשון מרון וחילותיו של בית דוד? אז רש"י מסביר שזה מלשון מר, 

בין הדברים האלה. נזכרתי שאחרי תקיעת שופר, עיקר תקיעת  מרות, אני חושב שיש קשר נוסף 

השופר הרי היא לא בתקיעות שלפני התפילה אלא בתקיעות שעל סדר הברכות. מיד אחרי התקיעה 

עולם, וכמה משפטים אחר  הראשונה של מלכויות הם מתחילים בברכת זיכרונות, אתה זוכר מעשה  

כך אנחנו אומרים: אתה זוכר את כל המפעל וגם כל הייצור לא נכחד ממּך, תמיד שאלתי את עצמי 

מה זה ה'וגם' הזה. הרבה פעמים יש תקבולת, אנחנו אומרים את אותו דבר בשתי צורות אבל פה 

כלומר את כל מה   כתוב 'וגם', כלומר יש פה תוספת, אז מה התוספת? אתה זוכר את כל המפעל,

שהקדוש ברוך הוא פעל ויצר, היום הרת עולם, ראש השנה, היום שהוא יצר את העולם, וגם כל 

הייצור, וגם כל מה שייצרת לא נכחד ממך. כל המפעל וכל הייצור, מה ההבדל? ועניתי לעצמי וככה  

מפעל, במפעל    אני מכוון כשאני אומר את זה בתפילה, שכל המפעל, כמו שאנחנו מדברים היום על

אתה מסתכל על הדבר כולו, כלומר הבריאה כולה, או בית החרושת כולו, זה המפעל, כל הייצור זה 

כל אחד מהפרטים, בסוף כל אחד הוא יצור בפני עצמו. אנחנו מזכירים את זה בתפילה, שבראת את 

אחד   כל  העולם,  בתוך  מהפרטים  אחד  כל  גם  אבל  כעולם,  העולם  את  זוכר  אתה  הכול, 

מהאינדיבידואלים, גם הוא יש לו משמעות ואולי זה קשר גם בפירושים של בני מרון. כבש, אין לו  

שווי מאוד גדול, הוא חלק מעדר, גם חייל הוא חלק מצבא גדול, הוא לא דבר נפרד, אנחנו לא סופרים 

לו, בסופו חייל חייל, אבל כן, הקב"ה סופר ואנחנו יודעים, כמו המשלים על משה רבנו והגדי שברח 

של דבר אנחנו מסתכלים על העדר כולו, אבל יש לנו מקום לתת יחס אישי לכל כבש ולא סופרים 

כסף ולא סופרים מלאי, אנחנו סופרים בעלי חיים, אותו דבר חיילים. אנחנו מסתכלים על הצבא, 

צמו, יש הצבא הכוח שלו זה מהיחד הכללי של כולם, אבל בסוף צריך להסתכל גם על כל פרט בפני ע

עיר   כשמנהלים  שגם אנחנו  בוריס,  השנה,  לראש  הברכה  הנה  חושב,  אני  וזה,  משמעות משלו  לו 

ומסתכלים על עיר אז אנחנו מסתכלים על הצרכים של העיר כעיר, באופן כללי, אבל בסוף העיר  

על   הזאת מורכבת מהמון תושבים פרטיים וצריך תמיד למצוא את האיזון איך אנחנו מסתכלים 

י ואיך לא שוכחים גם את הפרט, איך רואים את כל המפעל וגם את כל הייצור. אז בעזרת ה'  הכלל
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באמת שתהיה לנו שנה מוצלחת, שגם העיר כעיר תתקדם וגם נוכל לדאוג לרווחה של הפרט בתוך  

 כל הדבר הזה. שתהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

וצה לברך את גיא יפרח, שיחזור בריא ושלם כמה שיותר מהר,  משפט אחד אני רוצה להגיד, אני ר

 זה מה שחשוב גם בשנה הזאת.

 

 דוברים:

 אמן, אמן.

 

 בני כשריאל:

שנה טובה, רפואה שלמה, החלמה מהירה לגיא ושנה טובה ומבורכת לכולנו, שנה של עשייה ברוכה, 

לכ ומאושרים  טובים  חיים  של  שנה  הצלחות,  של  שנה  בריאות,  של  ומעלה שנה  ישראל  עם  לל 

 אדומים.

 

 

 

 

 

______________________  _______________________  

  מר שמוליק חנוך
  מנכ"ל ומזכיר העירייה

  מר בני כשריאל
  ראש העיר


