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מישיבת מס'  32עיריית מעלה אדומים
יום שלישי ,ח' בסיוון התשע"ה 35 ,במאי 3164

נוכחים9

מר בני כשריאל  -ראש העיר
מר גיא יפרח -סגן ומ"מ ראש העיר
מר בוריס גרוסמן – סגן ראש העיר
מר נוריאל גץ – סגן ראש העיר
גב' מעין מור – חברת מועצת העיר
מר רפי אוברגוט – חבר מועצת העיר
מר יהודה אסרף – חבר מועצת העיר
מר אבי רחמים – חבר מועצת העיר
גב' שרה קמינסקי – חברת מועצת העיר
גב' אלינה אייזנברג – חברת מועצת העיר
מר יחיאל וקנין – חבר מועצת העיר (הגיע באיחור)

חסרים9

מר דודו מתתיהו – חבר מועצת העיר
מר גילי כהן – חבר מועצת העיר
גב' גבי בר זכאי – חברת מועצת העיר
ד"ר רוני טורטן – חבר מועצת העיר

משתתפים9

מר אליעזר הר ניר-גרינברג  -מנכ"ל ומזכיר העירייה
מר מאיר אבודרהם – סמנכ"ל למינהל ותפעול
מר מוטי ברשישת – גזבר העירייה
מר חיים שמעוני – מבקר העירייה
עו"ד גילי רוגל – היועץ המשפטי
מר חיזקי זיסמן – דובר העירייה
מר גדי ברנדס – מהנדס העיר
גב' ענת רחמים – ע .בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר

על סדר היום9
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הודעות ראש העיר.
אישור תב"רים.
דוח כספי חצי שנתי סקור ליום .21.5.63
דוח כספי לרבעון שלישי ליום .21.8.63
דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  – 3163דיון.
אישור מר שלומי ירוחם כחבר דירקטוריון היכל התרבות.
ישיבת המועצה

דיון בנושא תב"רים לתכנון9
הצבעה9
בעד – -61בני כשריאל ,גיא יפרח ,בוריס גרוסמן ,נוריאל גץ ,מעין מור ,רפי אוברגוט ,יהודה
אסרף ,אבי רחמים ,שרה קמינסקי ,אלינה אייזרברג
החלטה9
אושר פה אחד
הוחלט 9כי הישיבה בנושא זה ישיבה סגורה ,שאין לפרסם את תוכנה ברבים ,ועל כן הפרוטוקול
של נושא זה מופרד מיתר הפרוטוקול.
בני כשריאל9
הודעות ראש העיר בסוף .יש לנו קוורום? יש קוורום .אני מתחיל את ישיבת המועצה מספר 23
לשנת .2015
נעבור לתב"רים .תב"ר בסעיף 2א ,בית ספר נירים ,עולה להצבעה .מי בעד? יש מתנגדים? יש
נמנעים? עבר פה אחד.
א .תב"ר מס' – 764ביה"ס "נירים" חינוך מיוחד (הגדלה)
תקבולים -₪ 1,439,004 -משרד החינוך
תשלומים - ₪1,439,00-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 14,878,199
הצבעה9
בעד –61
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר 2ב ,בית ספר אלמוג ,תוספת מיטות ,יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
ב .תב"ר מס'  – 6366בי"ס "אלמוג" – תוספת כיתות
תקבולים -₪ 100,000 -מ .החינוך
תשלומים - ₪ 100,000 -ע .קבלניות
הצבעה9
בעד –61
החלטה9
אושר פה אחד
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בני כשריאל9
תב"ר 2ג פסטיבל פיסול .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
ג .תב"ר מס'  – 6666פסטיבל פיסול (הגדלה)
תקבולים -₪ 57,000 -מפעל הפיס
תשלומים - ₪ 57,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 357,000
הצבעה9
בעד –61
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר מספר  1174עולה להצבעה ,מרפסת בית ספר בנות ,ביטול .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה
אחד.
ד .תב"ר מס'  – 6663מרפסת בי"ס "אמי"ת" בנות (ביטול)
תקבולים -₪ 200,000 -מלוות מבנקים
תקבולים - ₪ 200,000 -מוסדות אחרים
תשלומים - ₪ 400,000-ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על אפס ויבוטל
הצבעה9
בעד –61
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר מספר  ,1155מזגנים ,הקטנה ,בתי ספר ,מוסדות חינוך .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
ה .תב"ר מס'  – 6644מזגנים (הקטנה)
תקבולים -)₪ 100,000 (-מלוות
תשלומים - )₪ 100,000(-ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך של ₪ 300,000
הצבעה9
בעד –61
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
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תב"ר מספר  ,1163מיגון לקרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך ,עולה להצבעה .יש מתנגדים?
נמנעים? עבר פה אחד.
ו .תב"ר מס'  – 6652מיגון לקרינה אלקטרומגנטית במוס"ח (שינוי גם והגדלה)
תקבולים -₪ 80,000 -מילוות מבנקים
תשלומים - ₪ 80,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 100,000
הצבעה9
בעד –61
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר מספר  ,1218ריצוף כיתות בית ספר 'תומר רחל' עולה להצבעה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר
פה אחד.
ז .תב"ר מס'  – 6367ריצוף כיתות בי"ס "תומר רחל"
תקבולים -₪ 110,000 -מלוות מבנקים
תשלומים - ₪ 110,000-ע .קבלניות
הצבעה9
בעד –61
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר מספר  ,1219סעיף ח' ,חדר מחול 'אשכול הפיס' ,רצפת פרקט ,עולה להצבעה .יש מתנגדים?
נמנעים? עבר פה אחד.

 הערה 9מר יחיאל וקנין הצטרף לישיבה
ח .תב"ר מס'  – 6368חדר מחול "אשכול הפיס" – ריצפת פרקט
תקבולים -₪ 60,000 -מלוות מבנקים
תשלומים - ₪ 60,000-ע .קבלניות
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
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סעיף ט' ,תב"ר מספר  ,1156שיפוצים כלליים במוסדות חינוך ,הגדלה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר
פה אחד.
ט .תב"ר מס'  – 6645שיפוצים כללים מוס"ח (הגדלה)
תקבולים -₪ 50,000 -מלוות מבנקים
תשלומים - ₪ 50,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 380,000
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר מספר  ,943שיפוץ הפסג"ה ,ביטול .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
י .תב"ר מס'  – 832שיפוץ הפסג"ה (ביטול)
תקבולים -₪ 50,000 -ק.ע .פיתוח
תשלומים - ₪ 50,000-ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לאפס וייסגר
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר מספר  ,873שיפוצים בפסג"ה ,הגדלה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
יא .תב"ר מס'  –762שיפוצים בפסג"ה (הגדלה)
תקבולים -₪ 50,000 -ק .ע .פיתוח
תשלומים - ₪ 50,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 327,000
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
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סעיף י"ב ,תב"ר מספר  ,798אולם ספורט בית ספר 'תעופה וחלל' ,הקטנה .יש מתנגדים? נמנעים?
עבר פה אחד.
יב .תב"ר מס'  – 687אולם ספורט בי"ס "תעופה וחלל" (הקטנה)
תקבולים -)₪ 206,000 (-ק .מ .ציבור
תשלומים - )₪ 206,000(-ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר לסך של ₪ 7,370,260
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
סעיף י"ג ,תב"ר מספר  ,955פארק האגם 'יצחק שמיר' הגדלה ,עולה להצבעה .יש מתנגדים?
נמנעים? עבר פה אחד.
יג .תב"ר מס'  – 844פארק האגם "יצחק שמיר" (הגדלה)
תקבולים -₪ 121,000 -ק.מ .ציבור
תקבולים - ₪ 61,000-קק"ל
תשלומים - ₪ 182,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 6,682,000
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
סעיף י"ד ,תב"ר מספר  ,778פיתוח 'השומרוני הטוב' ,מצפור שבוצע .הקטנה .יש מתנגדים?
נמנעים? עבר פה אחד.
יד .תב"ר מס'  – 667פיתוח "השומרוני הטוב" (הקטנה)
תקבולים -)₪ 570,000 (-משרד התיירות (החמ"ת)
תשלומים - ₪) 570,000(-ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך של  ₪ 245,000שהם  30%חלקה של העירייה
בפרויקט.
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
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תב"ר מספר  ,896מרכז רוחני וחברתי ,שינוי שם ,שינוי מקורות מימון והגדלה ,עולה להצבעה .יש
מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
טו .תב"ר מס'  – 785מרכז רוחני חברתי לקהילה אתיופית (שינוי שם ,שינוי מקורות מימון ,והגדלה)

תקבולים -₪ 352,000 -קרן לידידות (הגדלה)
תקבולים - ₪ 250,000-ק .מ .ציבור (הקטנה)
תקבולים - ₪ 72,000-ק .ע .פיתוח (הקטנה)
תשלומים - ₪ 30,000-ע .קבלניות (הגדלה)
לאחר השינויים יגדל התב"ר ב ₪ 30,000 -ויעמוד על סך של ₪ 780,000
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
תב"ר מספר  , 812סעיף ט"ז ,תכנית הסברה 'חוק האריזות' ,ביטול ,עולה להצבעה .יש מתנגדים?
נמנעים? עבר פה אחד.
טז .תב"ר מס'  – 763תוכנית הסברה "חוק האריזות" (ביטול)
תקבולים -₪ 100,000 -מלוות מבנקים
תשלומים - ₪ 100,000-ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לאפס וייסגר .התב"ר יאוחד עם תב"ר .1147
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
סעיף י"ז ,תב"ר מספר ' ,1147חוק האריזות' ,עולה להצבעה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
יז .תב"ר מס' " – 6636חוק האריזות" הסברה (שינוי שם והגדלה)
תקבולים -₪ 100,000 -מלוות מבנקים
תשלומים - ₪ 100,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 200,000
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
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סעיף י"ט ,תב"ר מספר  ,17אולם תרבות ,הגדלה ,עולה להצבעה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה
אחד.
יח .תב"ר מס'  – 66אולם תרבות (הגדלה)
תקבולים -₪ 1,300,000 -קרן מעלה אדומים
תקבולים - ₪ 1,567,780 -מפעל הפיס
תשלומים - ₪ 2,867,780-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 39,218,780
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
סעיף י"ט ,תב"ר מספר  ,1091שיפוץ מבואה וכניסה לבריכה ,הגדלה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר
פה אחד.
יט .תב"ר מס'  – 6186שיפוץ מבואה וכניסה לבריכה (הגדלה)
תקבולים -₪ 85,000 -קרן מוסדות ציבור
תשלומים - ₪ 85,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 335,000
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
אני נכנס לתכנון הסדרי העלה והוראה ,סעיף כ' ,תב"ר מספר  ,898תכנון הסדרי העלאה והורדה
דרך מדבר יהודה ,ביטול .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
כ .תב"ר מס'  – 787תכנון הסדרי העלאה והורדה דרך מדבר יהודה -חט"ב "דקל וילנאי" (ביטול)

תקבולים -₪ 20,000 -מלווה מבנקים
תשלומים - ₪ 20,000-ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לאפס ויבוטל.
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
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תב"ר מספר  , 1226שיפוץ מבנה מתנדבים מד"א ,עולה להצבעה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה
אחד.
כא .תב"ר מס'  – 6335שיפוץ מבנה מתנדבים מד"א

תקבולים -₪ 20,000 -מלווה מבנקים
תשלומים - ₪ 20,000-ע .קבלניות
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
בני כשריאל9
יש עוד משהו להוסיף ,מוטי?
מוטי ברשישת9
לא.

סעיף 95
בני כשריאל9
יפה .אנחנו עוברים לסעיף  6קודם כל ,אני רוצה לאשר את שלומי ירוחם ,יושב ראש ועד ההורים
העירוני כחבר דירקטוריון היכל התרבות .קורות החיים שלו ,תואר שני במשפטנות באוניברסיטת
בר אילן ,בוגר תואר ראשון במדעי המדינה ומשאבי אנוש ,הוא בוגר מכללת אורט במגמת
מחשבים ,עשה שירות צבאי כמובן ,הוא ממקימי היחידה לאבטחת ח"כים משמר הכנסת .זה
איש ציבור.
דובר9
הוא יהיה במקום ,נכון?
בני כשריאל9
הוא במקום שימי אמסלם .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד

סעיף 92
בני כשריאל9
נעבור לדוח הכספי חצי שנתי ,סקור ליום  .30.6.14אגב ,זה לא צריך לבוא לאישור ,זה רק דיון .יש
שאלות לגבי הדוח הזה? כולם קראו אותו?
דובר9
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כולם קראו והבנו הכול.

סעיף 93
בני כשריאל9
יש שאלות? סעיף  ,4דוח כספי רבעון שלישי .קראו אותו ,יש שאלות ,הערות?
מוטי ברשישת9
רק תיקון ,זה ליום .30.9.14
בני כשריאל9
נא לרשום את התיקון בפרוטוקול.

סעיף  - 4דוח ממונה על תלונות הציבור לשנת  ,3163בבקשה ,אדוני המבקר.
חיים שמעוני9
מוגש לדיון במליאת המועצה דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  ,2014הדוח כולל בתחילתו
דברי הסבר ורקע לגבי תפקיד הממונה על תלונות הציבור .תפקיד הממונה הוא בעצם לברר
תלונות מטעם הציבור על הרשות המקומית ,מוסדותיה וגופיה וכן על עובדים וממלאי תפקידים
בהם .במקרה בו בירור התלונה העלה קיומו של ליקוי רשאי הממונה להצביע על הצורך לתיקון
הליקוי ועל המועד ועל הדרך לבצע זאת.
יחיאל וקנין9
על מה אתה מדבר?
חיים שמעוני9
דוח הממונה על תלונות הציבור.
בני כשריאל9
אנחנו שלחנו את זה לפני כחודש וחצי .יש תלונות של הציבור - - -
דובר9
זה לא קשור לוועדת ביקורת.
בני כשריאל9
זה לא ועדת ביקורת.
יחיאל וקנין9
אבל קשור למועצה?
בני כשריאל9
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את זה קיבלנו הביתה כולנו .לא משנה ,בסך הכול כל הסיפור זה שש תלונות .בבקשה .תראו את
הטבלה.
חיים שמעוני9
בהקשר הזה חשוב לבצע את ההבחנה בין פנייה לבין תלונה .העירייה מקבלת מספר רב של פניות
במשך השנה בנושאים שונים ,מדובר בבקשות בנושאים שונים שיכולות להגיע ישירות לאגפים
השונים ,או דרך המוקד העירוני ,או דרך האגף לפניות הציבור .אותן פניות שהופנו לגורם רלוונטי
בעירייה ו לדעת הפונה לא קיבלו מענה כראוי ,הן אלה שעשויות או מתאימות לתלונה אם ירצה
בכך המתלונן .במילים אחרות בירור תלונה ייעשה רק לאחר שהמתלונן מיצה את זכותו בפנייה
לגורם העירוני הנוגע בדבר ולדעתו הוא לא נענה על ידי אותו גורם באופן משביע רצון ,צודק
וראוי.
מבחינת תקופת הדוח ראוי לציין שתקופת הדוח מתייחסת לארבעת החודשים האחרונים של שנת
 ,2014מספטמבר עד דצמבר  ,2014שזה מיום תחילת עבודתי ברשות ועד לסוף השנה .סך הכול
במשך התקופה האמורה נתקבלו וטופלו שש תלונות ,מתוכן שתיים נמצאו לא מוצדקות ,בשלוש
תלונות עניין התלונה בא על פתרונו במהלך הבירור של התלונה ותלונה אחת נמצאה מוצדקת
חלקית .אני רוצה לציין שבמהלך תפקידי זכיתי לשיתוף פעולה מצד כל הגורמים בעירייה,
התרשמתי כי ראש העיר ,ההנהלה - - -
בני כשריאל9
יושב ראש ועדת הביקורת ,זה בול בשבילך עכשיו .אדוני יושב ראש ועדת הביקורת ,הרב יחיאל.
חיים שמעוני9
התרשמתי כי ראש העיר ,ההנהלה והעובדים מכירים בחשיבות התפקיד והם מוכנים לסייע
לבירור התלונות ומגלים רצון לתקן את הדרוש תיקון .על כך אני מודה ומקווה שזה יימשך כך גם
בעתיד.
בני כשריאל9
אנחנו מקבלים את דוח המבקר והממונה על תלונות הציבור ואנחנו ניישם את ההמלצות שלו .מי
בעד? יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
הצבעה9
בעד –66
החלטה9
אושר פה אחד
אבי רחמים9
שאלה .יש בתקופה הזאת בשכונת  06נחשים שנכנסים וזבובים של שושנת יריחו ,זבוב החול ושפני
הסלע .בוא נגיד ,אנחנו לא יכולים לחסל את התופעה הזאת ,כי אנחנו נלחמים נגד טבע ,נגד הטבע
אי אפשר ,אבל מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להקל על - - -
בני כשריאל9
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בוא אני אסביר .באמת טוב ששאלת את זה ,כי זה לא - - -
דובר9
אני חושב שנחשים אין רק ב ,06-יש גם בבניין העירייה.
בני כשריאל9
מעיין גם תסביר את זה ותרחיב ,כי היא הייתה איתי בישיבות ,אנחנו אחת אחת מתוך  18או 20
יישובים שלוקים בזה ,כולל ירושלים בצד המזרחי .כל אלה שנמצאים במזרח המדינה ,לאורך,
מבית שאן ,כרמיאל ,עפולה ,עד ערד ,סובלים מלשמניה .הלשמניה זה עקיצה של זבוב החול
שמביאה לפריחה ופצעים מוגלתיים ,אני אומר את זה ממש בפשטות ובמהירות ,ואז לוקח בערך
שלושה חודשים עד חצי שנה עד שנרפאים מזה .נרפאים מזה ,לפעמים יש ,או לא לפעמים,
נשארות גם צלקות ,אבל לא מתים מזה ,זה לא מסוכן .לצערנו גם משרד הבריאות וגם המשרד
להגנת הסביבה ,שמטפלים בזה ,הם לא מטפלים בזה כראוי ,הם לא מתקצבים את זה ,גם למחקר
וגם למיגור.
הדבר הבא ,שפני הסלע שנושאים על עצמם את היתושים האלה ,הם מוגנים ,אסור להרוג אותם.
כלב לא מוגן ,השפנים האלה מוגנים והם מתרבים מאוד ,הם נכנסים למחילות ומתקרבים לאיפה
שיש ירק .איפה שיש ירק בקיץ ,אני מדבר על הגינות של התושבים ,כי הירק בקיץ אצלנו בהרים
מתייבש ,והם מגיעים ואז הם מפיצים יחד איתם את זבוב החול שהם נשאים שלו .זבוב החול הוא
עלוקה שיושבת על השפן הזה ואז ברגע שהוא עוקץ הוא גם נשא של השפן ,הוא עוקץ בן אדם
והוא מעביר לו את הטפיל .אחד שכבר נדבק בזה פעם אחת מחוסן לכל החיים ,כלומר אי אפשר
להידבק בזה כל פעם ,נדבקים בזה פעם אחת בחיים.
אנחנו ישבנו כבר עם מנכ"ל משרד הבריאות מספר פעמים ,עם שר הבריאות מספר פעמים ,הם
הקציבו לזה  3מיליון שקלים לכל המדינה .זה בושה .אנחנו מוציאים מכספנו .מה שאנחנו עושים,
ריסוסים ,שזה לא עוזר הרבה ,כי הריסוס הורג את הזבוב באותו רגע ,אבל  - - -השפנים  -אנחנו
צריכים לקבל את האישור .הוצאנו כבר כמה פעמים מכתבים ,רונן אקנין הוציא מכתב אחרון
לפני למעלה מחודש למשרד להגנת הסביבה ,שבו הוא מבקש את הרישיון להרוג שפני סלע ,כי אם
אנחנו נהרוג שפן סלע בלי אישור אז זה פלילי .מי שנותן את האישורים זו רשות הגנים ,רשות
הגנים לא ממהרת לתת את זה ,לא אכפת לה מהילדים ,ולכן אנחנו כינסנו לפני כשבועיים בערך
ישיבה של כל ראשי הרשויות .אנחנו עושים את זה ,אנחנו עשינו כינוס של כל ראשי הרשויות
שהיישובים שלהם פגועים והם שלחו אלינו נציגים ,יחד עם נציגי משרד הבריאות ויחד עם נציגי
המשרד להגנת הסביבה ושם העלינו את זה במלוא החומרה ,ממש במלוא החומרה .אנחנו אמרנו
שאם אנחנו לא נמצא פתרון לזה ,אם לא יתנו לנו פתרון לזה ,גם בתקציבים וגם במחקר ,אנחנו
נגיע גם לאינסטנציות אחרות ואפילו לצעדים משפטיים או צעדים אחרים .הם קצת נבהלו ,אמרו
שיטפלו בזה ,אז לא היה עדיין שר ,ושני השרים האלה שנכנסו ,אני מקווה שהם יטפלו בזה ,כי שני
השרים הם שרים חדשים ,שר הבריאות זה ליצמן ,השר להגנת הסביבה זה אבי גבאי.
דובר9
הוא לא כל כך חדש ,ליצמן.
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בני כשריאל9
חדש ישן ,הוא לא מבין בזה ,אבל אני מקווה שהוא כן יבין בזה .הם אמרו שיטפלו בזה .אנחנו
בינתיים ,מה שאנחנו עושים ,גם מהתקציבים שלנו וגם מהתקציבים של המשרדים ,אנחנו
סותמים מחילות כדי להרחיק את השפנים .אבל מאחר שהאזור שלנו מאוד הררי ויש המון המון
מחילות קצת קשה לסתום את כל המחילות .הבעיה ידועה ,זה מה שאנחנו עושים .ריסוסים אנחנו
עושים ,זה לא עוזר ,הרבה פעמים אנחנו גם מפחדים שהריסוס דווקא יפגע בבני אדם ,ברגע
שעושים יותר מדי זה רעל ,זה רעל בעשבים ,רעל בצמחייה ,רעל באוויר ,זה לא טוב .אנחנו צריכים
להיאבק על הנושא הזה.
אני חושב שכן אפשר למצוא לזה חיסון ,כן אפשר למצוא תרופה ,למה? זה היה ויכוח שלי איתם
ואני חושב שקצת נפל האסימון ,למרות שגבי בר זכאי לא כל כך מסכימה ,כי היא בזמנו טיפלה
בזה .הטפיל הוא כבר מזוהה ,יודעים מה זה - - -
יחיאל וקנין9
זה רק באזור הזה?
בני כשריאל9
אני אומר לך ,יש  18יישובים .בכל המזרח .גם בטבריה יש ,גם בכרמיאל יש ,גם בעפולה יש ,גם
בבית שאן ,גם בגילה ,בהר חומה יש ,גם בערד יש ,גם במושבים והקיבוצים יש .יש את זה גם
באפגניסטן ,פקיסטן.
יחיאל וקנין9
אי אפשר למגר את זה?
בני כשריאל9
הם לא משקיעים בזה הרבה משום שזו לא מחלה שמסכנת חיי אדם.
דובר9
הם לא מצאו עדיין איזה שהוא ריסוס.
בני כשריאל9
הם לא מצאו ריסוס ,הם לא מצאו את החיסון .מה כן הם יכולים? ברגע שמזהים את העקיצה על
ההתחלה ,אם מזהים את העקיצה על ההתחלה ,בשבוע הראשון ,כי הדגירה של הטפיל לוקחת בין
שלושה חודשים לחצי שנה .אם מזהים את זה בשבוע הראשון אפשר לטפל בזה ואז זה עובר מיד.
זה כמו עקיצת יתוש ואז לאט לאט זה מתחיל להתנפח .אם מזהים את זה בשבוע הראשון
ומטפלים בזה ישר ,גם הרופאים צריכים לדעת.
מה אנחנו כן ביקשנו? אנחנו ביקשנו להגדיל את המחקר משום שאני חושב שכן אפשר למצוא לזה
תרופה ,משום שאם היתוש מזוהה ,הטפיל מזוהה ואנחנו יודעים שמי שנדבק בזה כבר מחוסן,
כלומר יש בפנים כבר את הנוגדנים ,יכולים לזהות את הנוגדנים ומזהים את הנשא ,לדעתי אפשר
לעשות את זה .בארצות הברית התחילו לחקור את זה כשהחיילים שלהם היו באפגניסטן.
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דובר9
אפשר לחסל אותם - - -
בני כשריאל9
אי אפשר .זה כמו שאתה תחסל את כל היתושים במדינת ישראל ,אתה יכול?
דובר9
זה לא כל היתושים ,זה יתוש מסוים.
בני כשריאל9
לא ,אי אפשר ,הוא יתוש קטן שלא רואים אותו .כשהוא מגיע לבית אפשר לזהות כשהוא
בקבוצה ,אפשר לזהות אותו בפינות של בין התקרה לקיר ,הם תמיד מתאספים באזור הזה .מה
צריך לעשות? כמובן להפעיל מאווררים ומזגנים ,עם זה מרחיקים את היתושים האלה .החומרים
הכימיים נגד יתושים שיש לנו ,משחות וזה ,זה לא עוזר ,זה לא עובד נגדם וצריך בערבים לא
לשבת יותר מדי על הדשא ,במקומות שקרובים לוואדיות .אנחנו גם שמענו באיזה מחקר שצמח
הבוגנוויליה מפרק את היתוש הזה מהרעלים שלו ולכן אנחנו מסביב לעיר התחלנו בשתילת
בוגנוויליות .אם שמתם לב ,באזורים מסוימים אנחנו שתלנו בוגנוויליה .זה לא מצליח כל כך ,אז
זה לוקח גם זמן ואנחנו לא יודעים אם זה באמת יעזור .זה אחד הדברים שהם עושים.
דובר9
הטבע מתקן את עצמו.
בני כשריאל9
לגבי המיגור ,אנחנו מחכים לאישור המשרד להגנת הסביבה ורשות הגנים כדי להתחיל לפעול נגד
השפן .זה מה שאנחנו יכולים לעשות.
בוריס גרוסמן9
יש פה בחור בשם אחמד ,ערבי ,את הערבים הם לא עוקצים בכלל ,איך זה יכול להיות?
בני כשריאל9
הם עוקצים .אנחנו בדקנו אצל הבדואים ,מה הבדואים עושים?
אבי רחמים9
הוא אומר לך שזה פעם אחת .עקצו אותו כשהוא היה ילד ,מה?

בני כשריאל9
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הבדואים ,את התינוקות שלהם הם משכיבים על הבטן עם התחת בחוץ ,ואז ברגע שהוא עוקץ
בתחת  - - -אז אם תראו בדואי עם צלקת בתחת תדעו שעקץ אותו - - -
רפאל אוברגוט9
לא ,זה מתלבש על פצע .היה לי כזה ,יש לי ברגל צלקת של זה.
בני כשריאל9
אם אתה מגרד אותו אתה יכול להע ביר אותו למקומות אחרים .אם לא מגרדים אותו הוא נשאר
במקומו .הדבר הזה לא נעים ,אבי ,אתה צודק ,אנחנו עובדים על זה .את רוצה להוסיף על זה
משהו ,מעין?
מעין מור9
כל מה שבני אמר זה באמת נכון ואנחנו עובדים הרבה ופועלים בהרבה ערוצים ברמה הארצית
איך אנחנו יכולים להרחיב את הסמכויות שלנו כדי לטפל בדבר הזה .חוץ מזה ,כאן גם ברמה
העירונית אנחנו פועלים בשני מישורים ,גם במישור שאגף שפ"ע באמת מנסה להרחיק את
השפנים ,לסתום את המחילות ולמגר את התופעה ,אבל גם מבחינתנו ,וכאן אני חושבת שכולנו
יכולים להיות סוג של שגרירים של הדבר הזה ,חשובה מאוד מאוד ההסברה .נגע עורי שלא עובר
תוך שבועיים באזורים החשופים ,בידיים ,בפנים ,ברגליים ,אפשר ללכת עם זה לרופא כבר ,אפילו
שזה סתם נקודה אדומה וזה נראה טיפשי .אם תופסים את זה בזמן מספיקה משחה וזה עובר
נורא מהר ,לא מתפתח ולא משאיר צלקות ושם המפתח .המקרים שמגיעים כבר להדסה
ולטיפולים אלה מקרים שהוזנחו ,אם תופסים את זה בזמן אפשר למנוע את כל הטרטורים ,את
כל הטיפולים ,גם הטיפולים עצמם הם לא נעימים ,ולפתור את זה מוקדם יותר .חוץ מזה אנחנו
עכשיו חידדנו את התסמינים מול כל קופות החולים והרופאים פה במעלה אדומים ,אחרי שהבנו
שיש מקרים של הזנחה .זאת אומרת תושבים שהלכו לרופא בעקבות זה שאנחנו אמרנו נגע עורי
שלא מתרפא בתוך שבועיים ללכת לרופא ,התושבים הלכו לרופא והרופא לא זיהה את זה ואז
חלה ההחמרה .אז גם מול הרופאים במעלה אדומים כאן בעיר חידדנו את התסמינים ואת הזיהוי.
בני כשריאל9
יהיו עכשיו סדנאות והרצאות לכל הרופאים כאן.
מעין מור9
כן ,חידדנו את הזיהוי כדי שיאבחנו את הדבר הזה נכון .באמת כדי למנוע מקרים כאלה שכבר
תושב הגיע לרופא והרופא פספס את האבחון .זהו ,לדעתי.
בני כשריאל9
היה ערב מתנדבים .רפי ,בבקשה.

רפי אוברגוט9
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ביום שני בשבוע שעבר היה ערב הוקרה לכל מתנדבי העיר ,גם חברי המועצה הם מתנדבים ויש
להם פה תעודות שאני אחר כך אתן לכם.
דובר9
גם גבאי בית הכנסת מתנדב.
רפי אוברגוט9
נכון .קודם כל תודה על מה שאתה אומר כי הרעיון היה לנסות ולאתר כמה שיותר מתנדבים.
איתרנו  1,300מתנדבים ואנחנו מבינים שזה לא הכול .זה היה הרעיון ,להגיד להם תודה ,לתת
להם הוקרה והדבר השני ,אני לא יודע אם שמים לב למה שקורה בעיר ,אבל יש המון המון שיתופי
פעולה בין המתנדבים וזה יצא החוצה בערב הזה וזה יוצא כל הזמן החוצה וזה היה הזמן להגיד
להם תודה .גם לכם תודה ,כי בסוף אתם המתנדבים הראשונים.
אבי רחמים9
אני רוצה להגיד שאתה עושה עבודה מצוינת .באמת ,אני החזקתי את התיק הזה וזה תיק קשה
מאוד .אתה עושה עבודה מצוינת ,אתה מקבל פידבקים מבחוץ ,כל הכבוד לך שאתה מארגן את זה
ואתה עושה את זה יפה מאוד.
בני כשריאל9
יישר כוח.
פורום נשים היה גם כן .בבקשה.
מעין מור9
היה אירוע לציון יום האישה .אמנם יום האישה היה במרץ ,אבל בגלל שרצינו לעשות אירוע מאוד
מאוד גדול והדרך היחידה לעשות את זה הייתה אם נעשה את זה תחת כיפת השמים החלטנו
לדחות את האירוע למאי .הבאנו את אדיר מילר ,הכרטיסים 550 ,כרטיסים נמכרו תוך  4ימים
כשמכרנו אותן רק לנשות העיר ,לא לבני זוג ,לא לנשים מירושלים והייתה ממש מלחמת עולם על
הכרטיסים .הייתה תמיכה מאוד מאוד טובה באותו ערב ,הייתה אווירה טובה .זה היה בעין ,אמפי
דקל וילנאי .וגם ,אנחנו מחכים שהיכל התרבות ייפתח כדי שנוכל לעשות עוד אירועים.
רפי אוברגוט9
אני רוצה להגיד עוד משהו .באותו יום עשינו גם פעילות של עסקים עם אנשים ,שזה היה שיתוף
פעולה ,אז אם לפרגן ,אז לפרגן ולמעין ולאיריס אלפסי שיזמה את זה ,עשינו פעילות עם עסקים,
היו נשות עסקים וזה גם היה - - -
בני כשריאל9
לכולם ,לכל הנשים שהשתתפו ,לפורום הנשים ,להנהלה ,איריס .גיא ,אתה רוצה לומר משהו?
גיא יפרח9
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כן ,האמת היא שרציתי להגיד את זה לפני שהתחלתם לפרגן פה אחד לשני .בני עד שאני ביקשתי
אבל הוא נתן לי רק עכשיו את זכות הדיבור .אני רוצה להגיד ,אנחנו עברנו על תב"ר י"ח ובתב"ר
י"ח יש תרומה שהגיעה לטובת היכל התרבות וזו תרומה שכבר קיבלנו ,אבל יש תרומה נוספת של
עוד  500,000דולר שבני גייס ואני חושב שכל פעם בישיבות מועצה בני מפרגן לכל חברי המועצה,
כל פעם למישהו אחר ,על דבר קטן שהוא עשה ,אבל בעיניי להצליח לגייס  3מיליון דולר מתורם,
מפילנתרופ בודד ,בגלל קשר אישי שיש לבני עם אותם אנשים שהוא מפתח את הקשר הזה כבר
במשך שנים ,זה לא דבר של מה בכך.
בני כשריאל9
אין ניגוד אינטרסים ,הוא לא קיבל כאן כלום.
גיא יפרח9
לגמרי לא.
דובר9
בסוף יתברר שנתת לו חלקה.
גיא יפרח9
אז אני באמת חושב ,בלי התרומה הזאת שבני הצליח לגייס להיכל התרבות ולדברים אחרים,
הקונסרבטוריון וגם לפארק שמיר ,אני חושב שלא היינו מצליחים ל - - -
מספר דוברים9
יישר כוח.
בני כשריאל9
חבר'ה ,תודה לכולם ,אני נועל את הישיבה.

___________________
אליעזר הר ניר -גרינברג
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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