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 מישיבת עיריית מעלה אדומים

 2022 ביוני 29התשפ"ב, ל' בסיון , יום רביעי

 
 

 עירראש ה –מר בני כשריאל  נוכחים: 

 סגן ומ"מ ראש העיר  – מר גיא יפרח 

  ראש העיר  סגן –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין            

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק 

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר   

 צת העירחברת מוע –ביץ גב' ברנדה הור 

   

 ת העיר חבר מועצ –מר דודו מתתיהו  חסרים:

 חברת מועצת העיר    –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר –גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

 

 רייה  ל העימנכ" –מר שמוליק חנוך  משתתפים:       

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    – גיאה ננדזהמר   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה –גב' ענת רחמים   

  



 29/06/22מיום   56מס' ית מעלה אדומים רי ית עועצמ ישיבת

 3 

 :על סדר היום

 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים. .2

 ."י הסטת תב"רים באופן זמנימימון ביניים לשיפוץ בבתי הספר והגנים ע .3

 .2021דוח כספי רבעון רביעי   .4

 .דיון - 2022דוח כספי רבעון ראשון  .5

 .תוספת לסדר היום, אישור תב"רים .6

 . 2022-חוק עזר למעלה אדומים )מניעת רעש( )תיקון(, התשפ"ב .7

 

 שיבת המועצה י

 בני כשריאל:

 

סוף כל ישיבות. אישור תב"רים.  , הודעות ראש העיר יהיו ב56/22אני מתחיל את ישיבת מועצה  

הכס  חייבים  ועדת  שאנחנו  לתב"רים  תוספת  גם  לנו  ויש  התב"רים,  כל  את  אישרה  אחד  פה  פים 

 להוציא אותם לפועל, אתם תראו את זה בסוף. כולם קיבלו גם את התוספת.  

עולה להצבעה. תב"ר מספר    2407עולה להצבעה. תב"ר מספר    2406אישור תב"רים. תב"ר מספר  

עולה להצבעה.    2411עולה להצבעה.    2410הצבעה.  עולה ל  2409עולה להצבעה. תב"ר מספר    2408

להצבעה.    2412 עולה    2416עולה להצבעה.    2415עולה להצבעה.    2414עולה להצבעה.    2413עולה 

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1429להצבעה. ותב"ר 

 

 ( ת /חושית ממ''ד צמח השדה )חדשנגישות אקוסטי  -2406תב"ר מס'  .א

 משרד החינוך   -₪  30,000 -בוליםקת     

 ע. קבלניות   -₪  30,000 -תשלומים     

 צבעה: ה      

 9 – בעד  

 : החלטה      

 .שר פה אחדאו     

 

 נגישות אקוסטית /חושית אולפנת צביה  )חדש(   -2407תב"ר מס'  .ב

   משרד החינוך  -₪  30,000  –תקבולים         

 ניות  ע. קבל - ₪  30,000  –תשלומים         

 צבעה: ה      

 9 – בעד      

 : החלטה                   

 .שר פה אחדאו     
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 נגישות אקוסטית /חושית "מעלה התורה" בנות )חדש(   -2408תב"ר מס'  .ג

 משרד החינוך  - ₪  30,000  –תקבולים   

 ע. קבלניות    -₪  30,000–תשלומים   

 עה: בצה      

 9 – בעד      

 : חלטהה                    

 .שר פה אחדאו     

 

 נגישות אקוסטית /חושית  מ''מ צמח השדה )חדש(   – 2409תב"ר מס'  .ד

 משרד החינוך   -₪  60,000–תקבולים    

 ע. קבלניות   -₪  60,000– תשלומים 

 צבעה: ה      

 9 – בעד      

 : החלטה                   

 .אחדשר פה או     

 

 בנות )חדש(  שית "מעלה התורה"נגישות אקוסטית /חו  -2410תב"ר מס'  .ה

 משרד החינוך   -₪   60,000 – תקבולים 

 ע. קבלניות   -₪   60,000  – תשלומים                   

 צבעה: ה      

 9 – בעד      

 : החלטה                   

 .שר פה אחדאו     

 

 ית /חושית  שדי חמד_ )חדש( נגישות אקוסט  -2411תב''ר מס'  . ו

 משרד החינוך  -₪   30,000 -תקבולים   

 קבלניות   ע. - ₪  30,000 -תשלומים   

 צבעה: ה      

 9 – בעד      

 : החלטה                   

 .שר פה אחדאו     

 נגישות אקוסטית /חושית  "מעלה התורה" בנים )חדש(  -2412תב''ר מס'  .ז

 רד החינוך מש -₪  30,000 -תקבולים     

 קבלניות  ע.  -₪   30,000 -תשלומים     

 צבעה: ה     

 9 – בעד     

 : החלטה                   

 .שר פה אחדאו     
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 וילנאי_ )חדש(  -נגישות אקוסטית /חושית דקל -2413תב''ר מס'  .ח

 משרד החינוך  -₪  30,000 -תקבולים    

 קבלניות   ע. -₪   30,000 -תשלומים    

 צבעה: ה    

 9 – בעד            

 :החלטה                        

 . שר פה אחדאו           

 

 וילנאי )חדש( -נגישות אקוסטית /חושית דקל  -2414תב''ר מס'  .ט

 משרד החינוך  -₪  60,000 -תקבולים    

 קבלניות   ע. -₪   60,000 -תשלומים    

 צבעה: ה    

 9 – בעד            

 :הלטהח                         

 . שר פה אחדאו           

 

 פתרונות אשפה )חדש(  -2415ס' תב''ר מ .י

 קרן עבודות פיתוח  -₪  60,000 -תקבולים    

 קבלניות   ע. -₪   60,000 -תשלומים    

 צבעה: ה    

 9 – בעד            

 :החלטה                        

 . שר פה אחדאו           

 

 תחום א' )חדש(  2022תוכנית סל''ע  -2416תב''ר מס'    .יא

 משרד התרבות והספורט  - ₪  62,000 -תקבולים  

 קבלניות  ע.  -₪  62,000 - תשלומים 

 צבעה: ה    

 9 – בעד            

 :החלטה                        

 . שר פה אחדאו           

 מבנה מתנ''ס בשכונת נופי סלע )הגדלה(  -1429תב''ר מס'  .יב

 רות מבני ציבור קרן אג -₪   780,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  780,000  -תשלומים

 ₪   13,096,249ר יגיע לסך של "לאחר ההגדלה התב

 צבעה: ה    

 9 – בעד            

 :החלטה                        

 . שר פה אחדאו           



 29/06/22מיום   56מס' ית מעלה אדומים רי ית עועצמ ישיבת

 6 

 בני כשריאל:

פן זמני. גם את זה  מימון ביניים לשיפוץ בבתי הספר והגנים על ידי הסטת התב"רים באו  -  3סעיף  

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

 צבעה: ה    

 9 – בעד            

 :החלטה                        

 שר פה אחד או           

 בני כשריאל:

כספי רביעי ודוח כספי רבעון ראשון, אנחנו נעבור אליהם אחרי תוספת התב"רים. אני רוצה  דוח  

ום במועצת העיר. יש התנגדות? הימנעות? עבר  לבקש מכם לאשר את העלאת התב"רים הי  לקודם כ

 פה אחד. 

 צבעה: ה    

 9 – בעד            

 :החלטה                        

 שר פה אחד או           

 :תוספת לסדר היום הצבעה ל

 צבעה:ה          

 9 – בעד            

 :החלטה                        

 שר פה אחד או           

 :בני כשריאל

ב"ר  עולה להצבעה. שינוי שם ת  2417. תב"ר מספר  אני מעלה את התוספת של התב"רים לאישור

עולה    2418עולה להצבעה. תב"ר מספר    1756ה להצבעה. תב"ר  שקל עול 200,000על סך   2362מספר  

ל   2203עולה להצבעה. תב"ר מספר    2419להצבעה. תב"ר מספר   עולה     1828הצבעה. תב"ר  עולה 

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 רה בנות" )חדש( נגישות אקוסטית/חושית "מעלה התו -2417תב''ר מס'  .א

 משרד החינוך   -₪  30,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  30,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 9 – בעד      

 :החלטה             

 . שר פה אחדאו             

 ש''ח  200,000ע''ס  2362נוי שם תב''ר מס' יש .ב

 שינוי שם התב''ר ל: "התאמת מרכז אלימות ומועדוניות הרווחה"  

 מות ומועדוניות הרווחה"(וץ מרכז אלי )במקום "שיפ 

 צבעה:ה

 9 – בעד      

 :החלטה             

 . שר פה אחדאו             
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 ( מיזמים דיגיטלים מתקדמים )הגדלה  -1756תב''ר מס'  .ג

 קרן מעלה אדומים  -₪  87,000 - תקבולים

 ע.קבלניות  -₪  87,000  -תשלומים

  ₪ 1,087,000לאחר ההגדלה התבר יגיע לסך של 

 צבעה:ה

 9 – בעד      

 :החלטה             

 . שר פה אחדאו             

 

 מבנים יבילים עבור אמי''ת איתן )חדש(  2הקמת  -2418תב''ר מס'  .ד

 משרד החינוך  -₪   140,000 - תקבולים

 קרן אגרות מבני ציבור  -₪   380,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  520,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 9 – בעד      

 :החלטה             

 . פה אחד שראו             

 

מס'   .ה ותעופה   -2419תב''ר  וילנאי  דקל  ספר  בבתי  והצטיידות  שיפוצים  עבודות 

 וחלל )חדש( 

 עמל רשת  -₪   800,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  800,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 9 – בעד      

 :החלטה             

 . שר פה אחדאו             

 

"שיפוץ  -ימות במשפחה" לשינוי שם מ"הצטיידות מרכז אל   – 2032תב"ר  .ו

 והצטיידות אגף הרווחה"

 צבעה:ה

 9 – בעד      

 :החלטה             

 . שר פה אחדאו             

"שיפוצים  -שינוי שם מ"הצטיידות מעבדה בישיבה התיכונית" ל  – 8281תב"ר  .ז

 "במעבדה בישיבה התיכונית

 צבעה:ה

 9 – בעד      

 :החלטה             

 . פה אחד שראו             
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 :אייל פישלר

 אמרת מספרים שאין לנו פה. 

 

 בני כשריאל:

 יש לך בתוספת. דיברנו על זה בהנהלה היום.  

רביעי. זה עולה לדיון, אין צורך להצביע, נכון, אדוני הגזבר? יש למישהו  י רבעון  דוח כספ  -4סעיף  

, דוח כספי  4עובר מסעיף    פים. אם אין שאלות או הערות אנילהוסיף? כי זה גם נכנס לוועדת הכס

 . 2021רבעון רביעי 

 

 :אייל פישלר

 רק תגיד לי, כמה עודף גמרנו את שנה שעברה?  

 

 : שמוליק חנוך

919,000 . 

 

 בני כשריאל:

. זה דוח כספי רבעון ארבע,  2021לא בטוח, קצת פחות, אני חושב. עדיין לא קיבלנו סופית את דוח  

 .  2021מאזן  זה לא

, דוח כספי רבעון ראשון, לדיון. יש שאלות? יש הערות? גם כאן אני מקווה  5אני מעלה את סעיף  

 .  56/22ן. סיימנו את ישיבה מספר  בסוף השנה נעבור במאוז 2022מאוד שאת הדוח הכספי של  

את זה  מה עם חוק עזר למעלה אדומים למניעת רעש, אנחנו לא נעלה את זה עכשיו? בואו נעלה  

 ה צריך להיכנס לישיבה, לא צריך דיון מיוחד, בטעות הוא לא נכנס.  עכשיו. חוק עזר עירוני הי 

 

 : גילי רוגל

 לא, אפשר להציג את זה?   

 

 בני כשריאל:

 שה.  כן, בבק

 

 : גילי רוגל

אתם למעשה כבר אישרתם  את חוק העזר בישיבה הקודמת, אלא שהוא חוזר כרגע  חברות וחברים,  

של הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה.    לצורך תיקון טכני שנובע מההערות לשולחנכם  

לפי  בחוק העזר שאישרתם היה כתוב שראש העיר יכול לאשר קיום של עשרה אירועים ציבוריים  

שיקול דעתו בשעות שהן חורגות משעות הרעש הרגילות. המשרד להגנת הסביבה דרש שזה יהיה  

ניס  אירועימוגבל לשישה אירועים.  טוב מכלום,  ינו, מה לעשות, אבל שישה  יותר  זה  כל  ם קודם 

אנחנו נמשיך לנסות אחר כך. אנחנו לא רוצים לעכב את זה כדי לא להחמיץ את אירועי הקיץ שהם  

 בפתח. ממש 
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 אייל פישלר:

 אז אנחנו בסוף מאשרים שישה? 

 

 :גלעד רוגל

   - -  -אושרר על ידכם שוב התיקון הוא שחוק העזר מ

 

 : דובר

 אבל איפה זה?  

 

 : גילי רוגל

 שבמקום עשרה אירועים שאישרתם בישיבה קודמת זה מתוקן לשישה אירועים. זה אצלך. 

 

 :אייל פישלר

 פה כתוב עד עשרה.  

 

 :בני כשריאל

אני מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. הלאה, חבר'ה, אם צריך לתקן  

 בעיה.  נתקן את זה. אייל, זה לא 

 הצבעה:

 9 – בעד      

 החלטה:            

 אושר פה אחד.             

 

 (. 64/22סיום ישיבה מספר  לאחרהודעות ראש העיר חוזרים ל)

 

 בני כשריאל:

,  13-ו  12ים. כולנו קראנו גם בעיתון ואמרו את זה גם בתקשורת, בערוץ  מעלה אדומ   אישור מחלף

לים לעשות את הרמפה,  שקמיליון    25ל הכנסת אישרו לנו  אני לא יודע מתי, שבוועדת הכספים ש

את המחלף וגם את היציאה. התכניות גמורות. בשיחה שלי עם מנכ"ל נתיבי ישראל הוא הודיע לי  

שים, מיום ראשון שדיברתי איתו, זה ייצא לביצוע. הביצוע הוא בערך  ארבעה חוד שלושה עד שתוך 

 -  - -כשנה. אז בין שנה לשנה וחצי 

 

 :הורביץדה ברנ

 תכניות, כל זה, יש? 

 

 :בני כשריאל

הכול כבר מוכן. כאן אני רוצה באמת לציין את נת"י ואת המנכ"ל, שלמרות שהם לא קיבלו את  

והם המשיכו לעשות את זה מהתקציב שלהם תוך הבטחה שלי שבסופו  הכספים הם המשיכו לתכנן 

לציין  כסף הוא לא שלנו, כאן אני רוצה  שה  של דבר הם יקבלו. ההבטחה שלי הייתה על הנייר, משום
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ראש   אצל  גם  הזה,  הנושא  על  כאן  עבדנו  כולנו  ועזרו,  שסייעו  גרשון,  ואת  בוריס  את  כולם,  את 

רה מרב מיכאלי, וכמובן  שר האוצר איווט ליברמן שהיינו איתו  הממשלה בנט, גם אצל שרת התחבו

לתקציב  בסופו של דבר הם הכניסו את זה    בקשר תמידי, גם איתו וגם עם העוזר שלו, הם עשו את זה. 

של התוספת בתקציב המדינה, נדמה לי שני מיליארד שקלים, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי  

 ון שקל.  מילי   25-הכניסו גם את הבלשון, 

הייתה גם תוספת של חמישה מיליון שקל של שרת התחבורה מרב מיכאלי, לסיים את התכנון של  

ה, שם חברת מוריה מתכננת, נת"י את  ה שלי השבוע עם מנכ"ל חברת מורי'מרקם החיים'. בשיח

ל  להגיע  יכולות  דורש,  לפי מה שהצבא  'מרקם החיים', העלויות,  מיליון שקל,    235-230-הרמפה, 

  19מיליון שקלים, כלומר יצא על התכנון    19עלויות של הביצוע בלבד. עד עכשיו תכננו בגובה של  ה

פנות שוב לשרת התחבורה, כדי לתת לנו  תקציב כמובן עדיין, אני עומד ל  מיליון שקלים, אין לזה

  לפחות תקציב ראשוני של כעשרה מיליון שקלים, וזה אחרי שחברת מוריה תיתן לי את האומדן של 

 -  -  -העלויות, כדי 

 

 : בוריס גרוסמן

 שתהיה המשכיות.

 

 : דובר

 לעשות חישוף בינתיים. 

 

 בני כשריאל:

זה, למה? כדי שלא יהיו על זה בב"חים, בנייה  זה לחשוף את    ב של הכביש. חישוףבדיוק, חישוף הנתי

חברת מוריה  בלתי חוקית, אנחנו רוצים לחשוף את זה. זה בערך, לדעתי, עשרה מיליון שקל. מנכ"ל  

הודיע לי שהוא יעשה את האומדן ויחזיר לי את זה. אני מקווה שעד סוף השבוע הבא יהיה לו את  

יודע מה קורה, הכנסת צריכה להתפזר היום בלילה,  נה שוב למנכ"לית. עכשיו אני לא  זה ואנחנו נפ 

 אז אני לא יודע מה קורה עם התקציבים האלה, אבל אני מקווה שנצליח בכל מקרה. 

 קווה במצפה נבו שופץ. הפכנו את זה ממש לספא, חסר שם רק ג'קוזי.  מה

 

 ברנדה הורביץ:

 ים תהיה יותר פעילות שם. ו יותר, אפילו לשים מזוזה, שלנש אני מבקשת שבמקווה הבא נשים יהי

 

 בני כשריאל:

 אם הנשים רוצות לשים מזוזה אין לי בעיה, תביאו לי אישור של הרב כאן.  

 

 :אייל פישלר

 י מאשר לך. אנ

 

 :ג'קי עזרא

 אסור לשים שם מזוזה? 
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 בני כשריאל:

 את יודעת שאיתי את מתפרצת לדלת פתוחה, מצדי את יכולה להיות גם העשירית במניין.  

 

 :רנדה הורביץב

 אני מבקשת שהם יעשו שם דברים, אנחנו נשים את המזוזה.  

 

 בני כשריאל:

 אין בעיה, אני אעמוד על כך.  

 

 :דוברת

 עדיין לא נפתח.  07המקווה של בני, 

 

 בני כשריאל:

 בור אחד, הבור השני, יש שם תקלות של קורוזיה.   פתוח 07במקווה של 

 

 : שמוליק חנוך

 ווה שהטיפול יושלם תוך שבוע.  המים עומדים, אני מק 

 

 :ברנדה הורביץ

 אבל זה החדש, לא?  

 

 בני כשריאל:

 החדש, כן. 

 

 :אייל פישלר

 ובדים במקוואות, זה מקומות בסיכון.  ע  - - - הוא צריך לדעת 

 

 בני כשריאל:

בוואדי  אוקיי, למד גם  לו את הבב"חים  פה, הראינו  ביקר  פיקוד המרכז  נו את הלקח שם. אלוף 

והתלוננו על כך שהמינהל האזרחי לא עושה. הבנייה    Gית ספר תעופה וחלל, גם בשטח  מתחת לב 

, יש להם כנראה מדיניות.  E1-יש דבר כזה גם בהבלתי חוקית של הבדואים, הם מתפשטים כל הזמן,  

עם הממונה על הפינויים שם, מרקו בן שבת, חבר'ה, מה אני אגיד לכם? צריך    הייתה לי שיחה גם

 אין, המינהל האזרחי לא עובד.  ינהל האזרחי, איתם אי אפשר להגיע לשום דבר. לפרק את המ

 אייל פישלר:

 אין גם כוח אדם. אין למרקו כוח אדם.  

 בני כשריאל:

י מעגלי תנועה. אחד בצד הדרומי של מעלה  ממ"ז, הצרת מעגלי התנועה. אנחנו עשינו את זה בשנ 

רחוב מגדים לבין רחוב השיטה, זה הדרומי. העבודות  אדומים. מעגל תנועה זה כיכר, בכיכר שבין  

ו קוראים לזה,  כבר הסתיימו שם. זה כדי לתת תנועה לרוץ. גם בכניסה לנופי הסלע, כיכר קדם אנחנ 
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שזה יעזור. המחלף, ברגע שהוא ייבנה, יעזור.    עכשיו יתחילו עבודות גם בין המכללה, אני מקווה

עיריית ירוש לים, הם עובדים שם גם בלילות כדי לפתוח את מנהרת  ביום שישי פגשתי את ראש 

והם עושים    2024, כי תאריך הסיום על פי החוזה היה אפריל  2023הגבעה הצרפתית לפני אוקטובר  

להם את הבונוסים כדי לפתוח את זה לפני    את הכול, נתנו להם אישור לעבוד בלילה וכמובן נתנו

קטע לקטע, עכשיו צריך לדפן, לסלול, לסדר, חשמל    . הם כבר פתחו את הקטעים בין2023אוקטובר  

 וכל התשתיות האחרות. 

 

 :ברנדה הורביץ

   -  - -קשר לכל יציאה הכבישים מאחור, מבני המגורים שהם ייבנו, ב 

 

 :בני כשריאל

חנת הדלק ואחת מהצד השני. זה יהיה קצת קשה, אבל יעשו את זה.  יש שתי יציאות, אחת ליד ת 

תקציב של משרד התחבורה לסלול מנהרה להולכי רגל פחות או יותר בין מעלה  אנחנו מחכים עדיין ל

 תורה בנות לבית ספר אמי"ת. זה יקל מאוד. 

 

 :ברנדה הורביץ

 ביום שישי זה קטסטרופה ליד תחנת הדלק.  

 

 בני כשריאל:

כלה הייתה פה אתמול וכבר היום התקשרו אלינו שאנחנו נשלח מכתב פנייה אליהם כדי  שרת הכל

שקל בטרמינל הבידוק. היא גם הבטיחה לנו שהיא תעשה כל שביכולתה    500,000ם ישתתפו בעוד  שה

אותנו לרמה של עדיפות לאומית א'. אני רוצה לומר    כדי שנישאר באזור פיתוח א', אפילו להעלות

אישה באמת מדהימה, בעלת ידע, בחורה חכמה, יודעת בדיוק את התפקיד שלה, יודעת  לכם שפגשנו  

 ריך לעשות. היא גם הייתה האלופה הראשונה בצה"ל.מה צ

ים כמובן  היום יש לנו כנס מתגייסים בשעה שמונה וחצי בהיכל התרבות. כל חברי המועצה מוזמנ

 להגיע.

 

 :ברנדה הורביץ

 ה שקורה עם השביתות? בני, אתה רוצה לדבר קצת על מ

 

 בני כשריאל:

 אין שביתות.  

 

 ברנדה הורביץ:

 גם, כל הכבוד על ההתארגנות.  אין שביתות, אבל 

 

 

 

 בני כשריאל:
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אחראי הוא  אתמול,  פה  היה  החינוך  שרת  סגן  מעט.  עוד  יעדכן  גיא  קיץ,  אירועי  לי.  על    רשום 

נוער. הוא מכיר   את העבודה יפה מאוד, הוא היה  המתנ"סים כמובן ואחראי על כל הפעילות של 

שלו. הוא מאוד מאוד התרשם מפעילות  ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, הוא גם ימני בדעות  

  הנוער שלנו, ממה שתנועות הנוער עושות למען העיר, ממה שמדריכי הנוער עושים, הציגו לו את כל 

וד התרשם והוא אפילו ביקש  הפעילויות. איתמר הציג לו במצגת את כל הפעילות והוא מאוד מא

רים. על חלק מהדברים הוא אמר:  להעביר לו חלק מהתכניות כדי שהוא יעביר את זה למקומות אח

תשמעו, רק השבוע אנחנו יושבים עם השרה ועם צוות בדיוק על התכניות האלה כדי לעשות אותם  

 חינוך. אמרתי לו: כן, אבל אנחנו התחלנו כבר לפני עשר שנים.  כמשרד ה

 

 :ברנדה הורביץ

   - - -אבל אני חייבת להגיד, גיא, אמרתי לך את זה, שבאמת הנוער מרגיש  

 

 בני כשריאל:

להנהלת   להודות  רוצה  אני  העיר,  ראש  מקום  ממלא  לגיא,  להודות  רוצה  אני  סיימתי.  לא  חכי, 

 יתמר ולכל הצוות שלו. בבקשה.המתנ"ס, לאורי בפרט, לא

 

 :ברנדה הורביץ

יד שהנוער מרגיש שהם שותפים מלאים ולא כאילו. אני חושבת שזה הסוד של  אני רק רוצה להג

שבאמת  אותם    ההצלחה,  רוצים  שבאמת  יודע  הנוער  כולם,  וכמעט  מוביל  שאתה  הפעילות  כל 

 וצריכים אותם ולכן זה מה שמיוחד במעלה אדומים. יישר כוח.  

 

 : גיא יפרח

 תודה. 

 

 :בני כשריאל

שקל לטובת ארוחות חמות    20,000לי שהוא ניצול שואה, בסך    יש לנו תרומה בעילום שם, נדמה

יודעים שיש לנו  'רהבית חם לנע'לנערות במסגרת   , שאגף  'בית חם לנער',  'בית חם לנערה '. אתם 

חנתי את ההמלצה של ועדת  מטפל בזה וזה אחד הפרויקטים היפים שאנחנו עושים. אני בהרווחה  

 והתורם ביקש להישאר בעילום שם.    התרומות, החלטתי לאשר את קבלת התרומה

ם, בצדק או לא בצדק זה דבר אחר, אני  לגבי השביתה, המצב הוא באמת אנומלי. המורים שובתי

וצריכים   נמוכה  שלהם  המשכורת  המורים,  של  השכר  את  להעלות  שחייבים  חושב  אישי  באופן 

א יודע מה זה לא ללמד  על זה, אבל מצד שני גם המורים צריכים לעשות כמה צעדים. אני ללהיאבק  

שמשרד האוצר ומשרד החינוך    מה   –באסרו חג, כולנו עובדים באסרו חג, למה הם צריכים להישאר  

ביקשו, שיסנכרנו את החופשות שלהם. זה אחת. דבר שני, את יודעת כמנהלת, מורה אחרי ותק של  

מזלזלים בתלמידים    ופך להיות מסמר בלי ראש ויש מורים שמנצלים את זה, לא מגיעים,שנה כבר ה

 ם יוצאים ניזוקים.  והתלמידים סובלים. הסתדרות המורים מגנה עליהם בחירוף נפש והילדי

 

 :ברנדה הורביץ

 למנהלים יש אחריות ואין  סמכות. 



 29/06/22מיום   56מס' ית מעלה אדומים רי ית עועצמ ישיבת

 14 

 

 בני כשריאל:

אי אפשר שהסתדרות  נכון. היו הרבה הצעות של מרכז השלטון המקומ  י, שום דבר לא מתקבל. 

יבואו וידרשו העלאה של שכר, שמגיעה למורים, אבל מצד שני לא ישפרו.    המורים וארגון המורים

ים קודם כל להעלות את סף הכניסה של כל הסטודנטים בבתי ספר להוראה, אם אני חושב שצריכ 

שיודע   אחד  כל  לא  מבחנים,  מיונים,  להם  לעשות  סמינר,  מורה.  זה  להיות  יודע  גם  החומר  את 

ם שעשו עבודות מחקר נפלאות והתפרסמו בכל העולם, אבל לא  באוניברסיטה היו לנו הרבה מרצי

להעביר הרצאה. אלה דברים שצריך לדעת. קודם כל הסף, אחרי זה    יכלו להעביר הרצאה, לא ידעו

 מבחני הגמר שלהם, גם צריך להעלות, לנפות אותם בסוף. 

ת, כי בסופו של  ת למנהלים, בדיוק כמו שאת אומרת, את הסמכות, לא רק את האחריודבר שני, לת

וע, ראית, הבן שלי נכשל  דבר למי מגיעים ההורים? הם מגיעים למנהל, הוא אומר לו: אתה מנהל גר 

פה, הבת שלי נכשלה שם, במתמטיקה או בקריאה. יש את הסקר הארצי שאומר שעד כיתה ד' יש  

 לקרוא. ילדים בכיתה ד' עדיין לא יודעים לקרוא.  ילדים שלא יודעים

 

 :דוברת

 יום ונורא. זה א

 

 :דוברת

 אלה שבכיתה ד' זה אלה שמהקורונה. 

 

 :דוברת

   - - -ב'  -בה, הוא נכנס, לא ידע א'לבן שלי לא היה גן חו

 

 בני כשריאל:

 הם היו צריכים לדעת לקרוא בכיתה א'. 

 )מדברים ביחד(.  

 

 בני כשריאל:

לימודי קריאה וכתיבה  לומר לכם, אני ביקשתי מאגף החינוך להכין לי תכנית של תגבור    אני רוצה

החינוך צריך להגיש לי את זה    בגני הילדים כדי להכניס את זה לתכנית הלימודים בשנה הבאה. אגף

 בשבועות הקרובים.  

 

 :ברנדה הורביץ

ל איך  לדעת  ביניים,  לחטיבת  באנגלית  מורים  הכשרת  אומרת  לא  והייתי  הם  כי  קריאה,  הקנות 

לכיתה   מגיע  ילד  קריאה.  להקנות  לא  יודעים  הביניים  בחטיבת  מורים  לקרוא,  יודע  לא  והוא  ז' 

 שצריך לדעת לעשות.יודעים לתת הקניית קריאה וזה דבר 

 

 : בוריס גרוסמן

 מורים לא יודעים לקרוא?  
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 ברנדה הורביץ:

 לא, לא יודעים איך ללמד קריאה.  

 

 בני כשריאל:

מיושב ראש הסתדרות העובדים    יעות הן די נלחצו. אני לא יכול לקרוא לזה איום, אבל די נלחצוהסי

שפתא  הראשון  ביום  המורים.  עם  פעולה  שישתפו  כדי  על  הכללית,  בלילה  הכריזו  הכריזו,  ום 

כאן צריך להגיד הרבה הרבה תודה למתנ"ס,    –השביתה, לא יכולנו להתארגן, אז המתנ"ס באמת  

מה. הם פתחו את  שעות הלילה כדי להביא את הנוער לעשות פעילויות בפארקים וכדו  הם עבדו עד

. יום לאחר מכן אנחנו  הסייבר, הם פתחו את הספרייה ופתחו בגן מתנפחים, בריכת שחייה וכדומה

היינו בין חמישה או שישה היישובים סך הכול בארץ שהסייעות כן פתחו את בתי הספר ביחד עם  

ל  שצירף  חוהמתנ"ס,  אני  לחברי המועצה,  כאן  לומר  רוצה  אני  ואחרים.  נוער  בני  שב שחברי  הם 

שהן נענו לנו ופתחו  מועצת העיר צריכים להודות לסייעות שלנו, להגיד תודה לסייעות שלנו, על כך  

על   ולמתנ"ס,  לסייעות  באמת,  להם  מודים  אנחנו  כאן  מאליו.  מובן  דבר  לא  זה  הילדים,  גני  את 

 ער, גם הסייעות, הם עשו ממש עבודה טובה. ההתארגנות, גם הנו 

אנחנו    10:00יה עוד יום אחד שהם פתחו ואחרי זה עוד פעם שביתה, בשעה  אותו דבר, אחרי זה ה

עוד פעם ארנון בר דוד לחץ שוב לא לפתוח, שזה    11:00-את הגנים, בשעה קרוב ל  הודענו שפותחים

בעיה קשה עם העניין הזה והחלטנו שאנחנו  לא חוקי, ואז אנחנו ראינו שהסייעות נכנסות באמת ל

גב, לא פתח, גם במודיעין לא פתחו. במודיעין, כי הוא יושב ראש מרכז  לא פותחים. אף אחד, א

ביום שאנחנו פתחנו הם גם פתחו. אז החלטנו לשחרר את הסייעות מהלחץ הנוראי  השלטון המקומי,  

יום  רק  אגב  היה  זה  הילדים,  גני  את  לפתוח  ובמקום  כל    הזה  את  פעם  שוב  להם  פתחנו  אחד, 

ך, את הקנטרי קלאב במחיר נמוך, ועוד פעם מתנפחים וסייבר  המקומות, את הבריכה במחיר נמו

   - -  -אתמול והיום פתחו ילו גם עיבינו את זה. וכל מה שעשינו לפני כן, אפ 

 

 :דוברת

 עשתה לנו טובה ונתנה להם לסיים את השנה.  

 

 :בני כשריאל

 ר גומרים, יש חלוקת תעודות.  היום ומחר, מח

 

 :דוברת

 יהיה מתחת לחגורה אם היא תשבית ביום האחרון.  אפילו המורים אמרו שזה  

 

 בני כשריאל:

חושב שהם עשו בשכל כי אחרת כל ההורים היו כועסים עליהם. מה זה,    אני רוצה לומר לכם שאני

 ? להרוס לילדים את הדבר הזה?  שילדים לא יקבלו תעודות? מה זה פה? היום האחרון של בית הספר

 :אייל פישלר

 חו לא לקבל את התעודה.  יש כמה ילדים שישמ
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 : בוריס גרוסמן

מכל    80%-לא יהיה במעלה אדומים. באמת, במחר שביתה של התחבורה הציבורית בכל הארץ,  

 כל מיני מקומות.  הארץ יש שביתה מחר. אני אגיד כמה משפטים על זה, כי כותבים ב

החברה, דיברנו גם על  כשריאל סיכמנו בשביתה הראשונה שאנחנו נביא חברה, סיכמנו עם  אני ובני

אני    .עליו, אבל הוא צודק בזה  היועץ המשפטי לא אישר. בוא נגיד שאני כועס  אבל  כסף עם הגזבר,

אגיד לכם למה. שני דברים, קודם כל זו החלטת בית משפט, לפי החלטת בית משפט אסור לשבור,  

וק, הם חושבים שהם  אשון, והדבר היותר חשוב מכל דבר, שאנשים חכמים כותבים בפייסבזה דבר ר

אין    ,נופל או משהו קורהבנסיעה או בתחנה, מישהו  משהו  יודעים הכול, שאם חס וחלילה קורה  

ביטוח לאף חברה כי את הביטוח נותן רק משרד התחבורה. אז אם אנחנו אומרים לחברה שאפשר  

ין ביטוח  משלמים להם כסף, אבל אנשים נכנסים לאותו מקום בלי כסף ולזה אלנסוע פה, אנחנו  

גם שם הם לא עשו  רשויות, ש  20-ואז אם קורה משהו זו מכה קשה מאוד לעיר. אני בדקתי לפחות ב

שום דבר, אני לא בטוח שיהיה בשבוע הבא, עוד פעם הם הולכים עוד פעם לבית משפט, כל החברות.  

רות  דומים, ההסתדרות, ההסתדרות הלאומית מקבלת מה שהיא רוצה, הסתדאז לא נתנו למעלה א

המקום   ממלא  ועוד  מחר  לי  נראה  אגד  פעמים,  שלוש  עשו  מקבלת,  כך  כל  לא  לעובד  מחר,  כוח 

אלוהים יודע, אסור לנו לשבור שביתה. כמה שזה כואב אני ממליץ לכל אחד לקחת טרמפיסטים,  

 טים לעבודה, כי זו מכה קשה. יש קבוצות בפייסבוק של לקחת טרמפיס

 

 :דוברת

 ות.  בתנאי שהם נכנסים עם מסכ 

 

 :ג'קי עזרא

 ואין להם קורונה. 

 

 בני כשריאל:

 דובר אחרון זה גיא יפרח.  

 

 : פרחגיא י

אני אגיד בקצרה. אני משער שכולכם ראיתם את חוברת הנוער שיצאה לפעילות הקיץ, חוברת עם  

פאן, גם אירועים של התנדבות, גם מסעות של תנועות הנוער,  המון המון אירועים, גם אירועים של  

ר  כל יום יש לבני הנוער מה לעשות, יש גם התאמה של חלק מהפעילות לציבור הדתי. בקיצו  כמעט

החוברת   את  אשלח  אולי  אני  החוברת  את  קיבל  לא  מישהו  ואם  מבורכת  ענפה,  פעילות  באמת 

 הדיגיטלית בווטסאפ. 

 

 :דוברת

 אני לא קיבלתי. 

 

 : גיא יפרח

זו חוברת אחרת    אירועי תרבות  150-אז אני אשלח. חוץ מזה, למעלה מ יש בכלל לכל המשפחה. 

 הראש'.  שחולקה מדלת לדלת. את זה קיבלתם? 'התהפכנו על
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 )מדברים ביחד(. 

 

 בני כשריאל:

לסגור את ישיבות המועצה, תודה לכולכם על ההקשבה, תודה לכם  תודה רבה לכולם, אני מתכבד  

 . ההשתתפות, תודה לכם על העשייה הברוכה שלכם לעיר מעלה אדומים על

 

 

 

 

 

 

 

______________________     _______________________ 
 ר בני כשריאל מ       מר שמוליק חנוך

 ראש העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה 
 
 

 
 


