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 2102בספטמבר  21יום חמישי, ה' באלול התשע"ה, 

 
 
 

 ראש העיר  -מר בני כשריאל   נוכחים
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 סגן ראש העיר –מר נוריאל גץ 

 חברת מועצת העיר –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר –מר דודו מתתיהו 
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 על סדר היום:

 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים. .2

 תיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ.אישור פ .3

 אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר. .4

 אישור שימוש במבנה עירייה לעמותת 'בית מורשת'.  .5

 ישיבת המועצה

 בני כשריאל:

אני רוצה לפתוח בישיבה השנייה.  מאחר שהישיבה השנייה מתחילה בשבע וחצי ולפי מה שהודיעו 

אחל לה מזל טוב, היא אחרי לידה, היא עברה ניתוח, היא הודיעה לי לא יגיעו אחרים עוד, אלינה, נ

שהיא לא תוכל להגיע. רפי אוברגוט בחוץ לארץ, גם אבי רחמים נמצא בחוץ לארץ, שלושתם 

 הודיעו שהם לא יוכלו להגיע. אלה שבחוץ לארץ, נאחל להם הנאה רבה מהטיול וכמובן מזל טוב. 

יפרח שחגג יום הולדת, למעין מור, קיבלה תואר ראשון מזל טוב לאלינה על הולדת הבן, לגיא 

בהצטיינות יתר, לליאור, שהוא עובד עם מכבי, ליוסי מזור, שהוא סבא, היום הייתה הברית 

 וליאור הבן שלו. 

 עכשיו להודעות ראש העיר, גילי כהן הצטרף כמובן לכחול לבן. 

 גבי בר זכאי:

 אפשר להעיר הערה על הדבר הזה? 

 ל:בני כשריא

 על גילי כהן?  

 גבי בר זכאי:

 כן.

 בני כשריאל: 

 תני לי רגע לסיים. 

 גילי כהן:

  - - -מה, מזל טוב? את לא צריכה  

 

 גבי בר זכאי:

 מזל טוב, כן, אבל יש לי הערה נוספת.

 בני כשריאל:

 בסדר, בבקשה. 

 גבי בר זכאי:

תי ואני יודעת, ברגע שהוא אני רוצה לבוא בשאלה ליועץ המשפטי, מכיוון שעד כמה שאני בירר

מצטרף לרשימה אני לא בטוחה שהוא יכול להמשיך לכהן כחבר מועצה, מכיוון שהוא מצטרף 

לרשימה שהיא כבר קיימת ואז הוא נכנס לסוף הרשימה ולא לאמצע הרשימה, כי איזה מקום הוא 

 בכחול לבן? לכן אני חושבת שאני הייתי רוצה לקבל על זה תשובה משפטית. 

 

 י כהן:גיל
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 במנדט זכיתי ברוך ה'.  

 גבי בר זכאי:

 אבל לא זכית עבורו בכחול לבן.

 בני כשריאל: 

 גבי, אני אתן לך דוגמה, שאני חושב שמה שאת אומרת זה לא כל כך מדויק.  

 גבי בר זכאי:

 עד כמה שאני בדקתי הוא לא רשאי.  

 בני כשריאל:

יציה ולא לכחול לבן, אין בעיה. אבל אני אגיד בסדר, נבדוק את זה. אם לא, אז הוא יצטרף לקואל 

לך מה, למשל לפני הבחירות הצטרפו אלינו, לא לקואליציה אלא לכחול לבן, חברים שהם נתנו גם 

 את הזדהות הסיעות איתנו. 

 גבי בר זכאי:

 זה לפני הבחירה, זה מותר. זה החוק. החוק אומר שאתה מזדהה כסיעה לפני הבחירה.

 בני כשריאל: 

  - - -למשל היו חברים שהם לא היו בכחול לבן, למשל איתן ומוטי  לא,

 גבי בר זכאי:

 זה משהו אחר, בני. 

 בני כשריאל:

  למה? הם הזדהו עם כחול לבן, הם נכנסו לכחול לבן. 

 גבי בר זכאי:

בני, זו לא אותה נקודה, הוא היום חבר מועצה מטעם מפלגה מסוימת, המפלגה הזאת נעלמה, 

אותה, הוא אמר 'אני הצטרפתי' ואתה עדכנת, 'הצטרפתי לכחול לבן', לכחול לבן יש הוא ביטל 

רשימה עם מספר מועמדים, אם הוא מצטרף הוא נכנס לסוף הרשימה. אני מבקשת מהיועץ 

 - - -המשפטי 

 בני כשריאל: 

אנחנו נבדוק את זה. אני גם אבדוק איך משה לאון ויעל ענתבי, משה לאון ששירת ברשימת 

אני לא חושב שתהיה עם זה  יכוד הצטרף לברקת ולא לקואליציה, אבל אני אבדוק את זה. הל

 בעיה. 

 דובר:

 אין עם זה בעיה משפטית.  

 בני כשריאל:

   - - -אין בעיה משפטית, אבל בכל מקרה 

 גבי בר זכאי:

 - - -אני מבקשת מהיועץ המשפטי 

 בני כשריאל:

כחול לבן. בכל מקרה הוא מצטרף לקואליציה. בכל אם לא, אז הוא יצטרף לקואליציה ולא ל

מקרה גילי ביקש להצטרף לוועדת ההנחות בארנונה ואני רוצה להעלות את זה להצבעה. יש 

 מתנגדים לזה שהוא יהיה בוועדת הארנונה, יש לכם התנגדות? 
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 גבי בר זכאי:

 לא. 

 דובר: 

 אני גם רוצה להצטרף לשם. 

 בני כשריאל:

  - - -. כשתבקש אבל אתה לא ביקשת

 גבי בר זכאי:

 אבל רגע, יש כאן חלוקה סיעתית.  

 דובר:

 צריך גם לבדוק אם יש מקום, אני לא יודע. 

 בני כשריאל:

  - - -תבדוק אם יש מקום. במידה שיש מקום 

 גבי בר זכאי:

 זה גם לפי חלוקה סיעתית.  

 בני כשריאל:

רבה יותר ולכם הרבה פחות ואני לא מתייחס מנדטים מגיע לנו ה 7חלוקה סיעתית, תאמיני לי עם 

 לזה. תאמיני לי. 

 גבי בר זכאי:

 מנדטים שלך מגיע לנו. 7-אבל גם לנו מגיע, עדיין מגיע לנו. עם ה

 בני כשריאל: 

  מה, יותר? 

 גבי בר זכאי:

 על פי חלוקה סיעתית מגיע לנו. 

 בני כשריאל: 

ר. אם אתם רוצים לעשות חלוקה סיעתית אני אני אבדוק את זה. אין לי בעיה, אני אבדוק כל דב

 אלי, אני מבקש שתבדוק את הנושא של חלוקה סיעתית ותביא לי את ההמלצות.  אבדוק את זה. 

 אלי הר ניר:

 בהקשר של מה שעלה כרגע או בכלל? 

 בני כשריאל:

  בכלל. 

 גבי בר זכאי:

 בקשר לוועדות. 

 בני כשריאל:

  הצטרף לוועדת הנחות בארנונה. אני בכל מקרה מעלה את גילי כהן ל

 גבי בר זכאי:

 אז אני נמנעת עכשיו.

 

 

 בני כשריאל:
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 בסדר, תימנעי. יש התנגדות? הימנעות? אחת. עבר. 

 הצבעה:

 00– בעד

 גבי בר זכאי -0 – נמנע

 : החלטה

 אושר 

 מזל טוב, גילי.

 נעבור לשאר ההודעות, אם כבר התחלתי. 

 

 דובר:

 זל טוב ליום הולדתו.  רגע, מגיע גם לראש העיר מ

 

 בני כשריאל:

 תודה.

שר הבינוי והשיכון ביקר פה, היה ביקור מאוד מוצלח. הוא נתן כאן הצהרות חד משמעיות, גם 

לתקשורת וגם לנו כמובן בישיבה, שהוא רואה את מעלה אדומים כחלק ממדינת ישראל והוא 

-וי במזרח נופי הסלע וכמובן פינוייבנה וכמובן הוא מגדיל את תקציב התכנון שלנו, תכניות בינ

 יחידות דיור בגבעת המייסדים.  1,000-בינוי ל

שר הפנים פתח את שנת הלימודים, לאחר פתיחת שנת הלימודים עם שר הפנים סילבן שלום 

הייתה ישיבת עבודה אצלנו והוא הבטיח לנו שהוא יסייע בידינו גם במענקי האיזון וכמובן במענקי 

לתקציב המדינה שיאושר ואז הוא יוכל לתת לנו בצורה ברורה יותר מה מענק  הפיתוח. הוא מחכה

  - - -האיזון שלנו ו 

הייתה לנו פגישה עם שרת התרבות, העלינו אצלה כמה נושאים עיקריים, ביניהם שני  נושאים 

חשובים מאוד, מעמדו של מוזיאון קסטל, כולם מכירים את העניין הזה. מוזיאון קסטל צריך 

ת מוכר, ההכרה של ועדת המוזיאונים, וכמובן סיוע תקציבי למוזיאון. השרה נתנה הנחיה חד להיו

משמעית למנכ"ל לגמור את הדבר הזה. פגשתי את המנכ"ל שבוע לאחר מכן, המנכ"ל אמר שהוא 

רוצה לעשות את זה בשני שלבים, אל"ף, לתת את ההכרה ואחרי זה להביא את זה לוועדה 

   - - -כמובן  המממנת. הדבר השני,

 

 גבי בר זכאי:

 מה אמרה השרה? לא שמעתי. 

 

 בני כשריאל:

שהיא תטפל בנושא וגם תצמצם את זמן ההמתנה, במקום בעוד שנתיים, לתקופה קצרה יותר, 

 לשנה. אני מקווה שהיא תוכל לעמוד בזה. 

ם הודיעה לי הדבר השני, כמובן הגשנו קול קורא לפסטיבל שאנחנו עושים, פסטיבל סוכות. היא ג

שאנחנו נקבל כסף בנושא הזה. בשבוע שעבר היא התקשרה אליי וגם אתמול בערב דיברנו, היא 

שקל, אני מקווה מאוד שהיא תיתן לנו סכום מכובד,  300,000תסייע בידינו. אנחנו ביקשנו לקבל 

ין, יושב שקל. כנ"ל גם כל הנושא של סיוע בשיפוצים ומקרן. דיברתי גם עם עוזי די 300,000עד 
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, אלה DCPראש מפעל הפיס, הם צריכים להגיע לאיזה שהיא נוסחה לתת מקרנים לסרטים, 

שקל, לתת את התקציב הזה להיכלי תרבות שמנוהלים ומסודרים ואז  350,000מקרנים שעולים 

 כמובן גם יגיעו לכאן סרטים כמו בצורה של הסינמטק גם, במימון מפעל הפיס ומשרד התרבות. 

קשנו גם את הקונכייה בשיפוצים של שרת התרבות. אני מקווה שהיא תיענה לזה. ברגע אנחנו בי

 , שיהיה בנובמבר. 2015שיהיו לנו תשובות אנחנו נעשה את זה. כולם מחכים לאישור תקציב 

 

 גבי בר זכאי:

 .  2016-בנובמבר יהיה תקציב ל

 

 בני כשריאל:

 . 2015-בגלל הבחירות, אז זה יהיה ל 2015. הרי לא הייתה ישיבה על תקציב 2015-לא, ל

  

 דובר:

 ' ביחד. 16-' ו15

 

 בני כשריאל:

, 2016נדבר על  2016אנחנו מדברים. כשיהיה  2015לא יודעים אם זה יהיה ביחד, בכל מקרה על 

 . 2015בינתיים זה 

מי שנה להולדת יצחק שמיר. כמובן יהיו שלושה י 100אירועי סוכות. אירוע סוכות יהיה בציון 

פסטיבל. בערב הראשון, אני מאוד מאוד מבקש מחברי המועצה לכבד את האירוע ולהגיע. יצחק 

שמיר הוא זה שהכריז על העיר הראשונה ביהודה ושומרון והעיר הזו הייתה מעלה אדומים. הוא 

הפך את מעלה אדומים ממועצה, מיישוב לעיר, וזה דבר חשוב. הוא גם סייע לנו די הרבה בנושאים 

הבנייה, עמד כחומה בצורה על ההתיישבות פה. אני זוכר שהייתה לנו פגישה איתו פעם, אז של 

הוא אמר לנו 'אם ישאלו אתכם למה אתם בונים, תענו להם: ככה, וזהו, בזה תגמרו את העניין'. 

 אני מאוד מבקש להגיע. באותו ערב יופיע בניון, יגיעו משפחת שמיר, חברי כנסת. 

 

 גבי בר זכאי:

 זה תאריך זה? באי

 

 בני כשריאל:

ביום הראשון של חול המועד. ביום השני בפסטיבל יופיע צביקה פיק, במשך הימים כמובן תהיה 

 פעילות למשפחה, ילדים, אז הצעירים שבינינו יביאו את הילדים, המבוגרים יביאו את הנכדים.

ית הספר שדי חמד. גם כמובן יהיו גם הקפות שניות באותו מקום. ההקפות השניות, המסורת בב

 כאן כל חברי המועצה מוזמנים להגיע.

באוקטובר. אני מבקש מאוד מאוד להגיע. חברי המועצה בלבד  11-תזכורת, טקס היכל התרבות ב

מקבלים הזמנות זוגיות, כל מי שלא מגיע, אנא הודיעו לנו מראש, ואם הוא מגיע לבד, אנא הודיעו 

הזמנות. אני מאוד מבקש לא  750-800-ות ויש למעלה ממקומ 570לנו מראש. למה? משום שיש 

להבריז. זה הולך להיות ערב ארוך, ההופעה של 'כנר על הגג' כמובן תהיה שם. ההצגה 'כנר על הגג' 
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היא בערך שעתיים. להתאזר בסבלנות, לשתות מים, ההצגה שעתיים וחצי עם הפסקה באמצע. 

 שקלים, כך הם הבטיחו. 100,000-מפעל הפיס משתתף במימון של האירוע, בכ

 

 דובר:

 זה בשעה שבע בערב? 

 

 בני כשריאל:

זה החל משבע בערך. הברכות יהיו בשמונה בערך. בשבע קבלת פנים, הסרת לוט, כל מיני דברים,  

אחרי זה על הבמה ברכות, זה יהיה קצר. משבע תהיה מוזיקה, קבלת פנים יפה. יהיה מכובד, 

עם מכנסיים קצרים וסנדלים. כבר היה לי מקרה שהגיעו עם  ממש יהיה מכובד, נא לא לבוא

 מכנסים קצרים וסנדלים. את הערב מנחה רחל. תהיה הסרת לוט בגינה על שמה של 

 

 דובר:

 מי יהיה? שרת התרבות או שר החינוך?  

 

 בני כשריאל:

 נשיא המדינה ושרת התרבות יגיעו וגם כמובן יושב ראש מפעל הפיס. 

. חופשה נעימה 6.10עד  27.9-ההודעה הבאה והאחרונה, העירייה יוצאת לפגרת סוכות, כרגיל, מ

 לכל העובדים.

 נעבור לתב"רים. בבקשה.

 

 מוטי ברשישת:

שקל מימון מפעל הפיס, לטובת  5,324,000, בית ספר אלמוג, תוספת כיתות, 1217סעיף א', תב"ר 

 בניית תוספת הכיתות. 

 

 בני כשריאל:

 תנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  יש ה

 

 בי"ס אלמוג תוספת כיתות )שינוי מקורות והגדלה( -0201תב"ר מס'  .א

 משרד החינוך הקטנה -₪( 100,000) -תקבולים

 מפעל הפיס -5,324,316₪ -תקבולים

 ע. קבלנית  -5,324,316₪-תשלומים

 ₪ 5,324,316סכום התב"ר לאחר השינוי יעמוד על סך של 

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 מוטי ברשישת:
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 , מבוקש לבצע שינוי שם התב"ר לשם תחנות לבידוק ביטחוני בכניסות לעיר. 1083, מספר 2 ר"תב

 

 בני כשריאל:

 זה כבר אושר, רק שינוי שם.

 

 מוטי ברשישת:

כן, התב"ר אושר, הסכום אושר, אנחנו מבקשים לשנות את השם מהשם הקודם, תחנת מעבר 

 ק ביטחוני בכניסה הדרומית. לבידו

  

 בני כשריאל:

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 תחנות לבידוק בטחוני בכניסות לעיר )שינוי שם( – 0181תב"ר מס'  .ב

 מוצע לשנות את שם התב"ר מתחנת מעבר לבידוק בטחוני בכניסה הדרומית

 לתחנות לבידוק בטחוני בכניסות לעיר

 ₪  250,000ד על מסכום התב"ר עו

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 מוטי ברשישת:

 , הגענו לסיום בניית בית ספר לחינוך מיוחד נירים. 662תב"ר 

 

 בני כשריאל:

אני מציע לחברי המועצה ללכת לבקר שם. זה באמת מבנה מאוד יפה ומרווח, אחד המבנים היפים 

 שיש לנו בעיר ומגיע לילדים מבנה כזה.

  

 ישת:מוטי ברש 

עם סיום הבנייה קיבלנו ממפעל הפיס הרשאה תקציבית להצטיידות של בית הספר. מדובר בבית 

ספר לחינוך מיוחד לכן סכום ההרשאה הוא גדול ותואם את הצרכים של בית הספר לחינוך 

שקלים. לפיכך אנחנו מבקשים להקטין את מקורות המימון ולהוריד את  337,131מיוחד, על 

מלווה, מכיוון שנתנו את הכספים  100,000ותקבולים  200,000לעבודות פיתוח, התקבולים מקרן 

 האלה כמימון ביניים כדי לא לעכב את פתיחת בית הספר, עכשיו מפעל הפיס מממן את זה.

 

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  662תב"ר 
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 הקטנה ושינוי מקורות מימון(הצטיידות בי"ס נירים ) – 662תב"ר מס'  .ג

 מפעל הפיס )הגדלה( -₪ 137,131 -תקבולים

 קרן לעבודות פיתוח )הקטנה( -₪  200,000-תקבולים

 מלווה )הקטנה( -₪  100,000 -תקבולים

 מימון מלא של מפעל הפיס₪,  337,131סכום התב"ר לאחר השינוי יעמוד על סך של 

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 טי ברשישת:מו

שקל להשלמות פיתוח באצטדיון הכדורגל. מקור המימון זה  78,000עולה לאישור,  957תב"ר 

 - - -מלוות מבנקים. סכום ההגדלה 

 

 דובר:

 מה עושים שם? 

 

 מוטי ברשישת:

מדובר בתיקוני ניקוז של מגרש הכדורגל. כתוצאה מבעיות בתשתית של הניקוז נדרש לבצע עבודה 

ושא ולתקן את בעיות הניקוז שיש במגרש. מקור המימון מגיע מהקטנה של לצורך הסדרת הנ

 שקלים.  100,000התב"ר הקודם של בית ספר נירים, של 

 

 בני כשריאל:

עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר  957שקלים לכיוון הזה. תב"ר  100,000-העברנו את ה

 פה אחד. 

 

 ן כדורגל עירוני )הגדלה(השלמות פיתוח איצטדיו – 921תב"ר מס'  .ד

 מלוות מבנקים -₪ 78,000 -תקבולים

 ע. קבלניות -₪  78,000-תשלומים

 ₪  228,000סכום התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על סך 

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 מוטי ברשישת:

תקלקלה, מגיעים לפה למימון מגרש חניה לכלי רכב ומשאיות. המערכת שם ה 22,000. 1235תב"ר 

 מערכת מצלמות ואזעקה, נדרש להחליף אותה לכן זה מובא לאישור.
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 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1235תב"ר 

 

 מיגון מגרש חניית כלי רכב ומשאיות – 0212תב"ר מס'  .ה

 מלוות מבנקים -₪ 22,000 -תקבולים

 ע. קבלניות -₪  22,000-תשלומים

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 מוטי ברשישת:

שקל  100,000-, שיפוצים כלליים למוסדות חינוך. מבוקש פה להגדיל את התב"ר ב1156תב"ר 

שקל  200,000-של בית ספר נירים מתוך ה 662מקרן לעבודות פיתוח, שגם מקורם בהקטנת תב"ר 

התב"ר של מוסדות חינוך, עקב שהקטנו. המטרה של הדבר הזה לתגבר את סעיף השיפוצים של 

ליקויים בטיחותיים שהתגלו ואשר קיבלו סדר עדיפות גבוה לתקן אותם, כמו ליקויי קרינה 

אלקטרומגנטיים וגז רדון. בסדר העדיפות העירוני קודם כל תיקנו את התקלות האלה על חשבון 

תכנית השיפוצים שקל ל 100,000עבודות שהיו בסדר בתכנית העבודה, כעת יש אפשרות להחזיר 

שקל לתב"ר של  100,000מתוך הקטנה של התב"ר הקודם ולכן מבוקש לאשר פה תוספת של 

 השיפוצים הכלליים מוס"ח.

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? פה אחד.  1156

  

 שיפוצים כלליים מוס"ח )הגדלה( –0026תב"ר מס'  .ו

 חק. לעבודות פיתו -₪ 100,000 -תקבולים

 ע. קבלניות -₪  100,000תקבולים  

 ₪ 500,000לאחר ההגדלה יעמוד התב"ר על סך של  

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 

 בני כשריאל:

בנושא הזה אני רוצה בשם חברי מועצת העיר לשלוח יישר כוח לעובדי אגף שפ"ע. במשך הקיץ הם 

מה גני ילדים, הם עבדו, באמת, הם נכנסו לקחו על עצמם לתקן את גני הילדים. היו בעיות בכ

 לעבודות קשות מאוד, גם בערבים, ועל כך יישר כוח אחד גדול לאגף שפ"ע.
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 דובר:

 היום יצא הדוח שהכול תקין.

 

 בני כשריאל:

יצא היום הדוח שהכול תקין, יישר כוח. זה כל האולמות, החליטו לצפות וטיפלו בנזילות, עבדו 

ללכת לראות את העבודות שהם עשו בבית הכנסת של האתיופים, עבודה  מאוד יפה, אני מציע גם

מאוד יפה, פתחנו את בית הכנסת של האתיופים בזכותם, הם עשו עבודה יפה. בבית הכנסת 

ברחוב האלמוג בראש השנה נפתח, המזגנים לא יכלו לעבוד כי לא היה חיבור חשמל מחברת 

את הכול. כמובן למחזיק תיק שפ"ע, יהודה  החשמל והם עבדו שם בצורה מאוד יפה, סידרו

 אסרף, שניצח על המלאכה. יישר כוח. 

 

 אלי הר ניר:

ברשותך עוד אדם. אם אתה כבר מזכיר את אגף שפ"ע, שבעניין גז רדון נתן את כל הנשמה שלו 

ואת המקצועיות שלו ורצוי להזכיר אותו, זה סגן מנהל אגף הביטחון וממונה על בטיחות, נסים 

 ו. טויט

 

 בני כשריאל:

 נסים טויטו, גם כן יישר כוח גדול מאוד. בכלל הם פתחו את השנה בצורה מאוד יפה. 

 בבקשה.  3סעיף 

 

 מוטי ברשישת:

, לכל פרויקט 2015-2016מבוקש לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנים 

ל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק שימומן על ידי מפעל הפיס. פה אנחנו מוסיפים הבהרה, כי לכ

נפרד בבנק דקסיה ישראל, חשבון בנק ייעודי שישמש אך ורק את הפרויקט שמבוצע ודוגמה חיה 

פה זה בית ספר אלמוג, הדבר הראשון שמומן במפעל הפיס, לדוגמה אם יפתחו לו חשבון מיוחד 

ה אושר גם לפני שנתיים סגור, כמו חשבון בנייה של פרויקט בנייה. אז מבוקש לאשר את זה. ז

 .2013-14במועצה בשנים 

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? פה אחד.   3סעיף 

כאן אני גם רוצה להודיע שהבנייה של אולם הספורט, שזה לא אמנם מפעל הפיס, אלא הטוטו, 

מקווה מאוד  רשות ההימורים, הרצפה כבר נבנתה ועכשיו מתחילים להעלות את הקירות. אני

 - - -שבפברואר מרץ זה כבר יהיה שמיש 

 

 דובר:

 זה נראה מדהים שם.

 

 גבי בר זכאי:

 אולם הספורט איפה?
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 בני כשריאל:

 אורט תעופה וחלל. 

 

 מוטי ברשישת:

מיליון  2-מיליון שקלים. הם כבר הזרימו לנו חצי מיליון מתוך ה 2יש גם תרומה של אורט, 

 בבנייה. שקלים על חשבון ההתקדמות 

 

 בני כשריאל:

גם בנינו שם שש כיתות. עכשיו כיתות י', שכבת י', לומדים במבנה החדש, בונים להם שש כיתות, 

 פלוס כל חדרי הספח.

 

 גבי בר זכאי:

 ראינו את זה בפתיחת הלימודים, יפה מאוד. 

 

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 בני כשריאל:

בון בבנק הדואר לתשלום רישיונות לכלבים וחתולים. יש , מוצר לאשר פתיחת חש4סעיף 

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 בני כשריאל:

 . עמותת 'בית מורשת', הקצאה. זה דבר פורמלי. הם כבר עובדים שם במקום. 5סעיף 

 

 גבי בר זכאי:

 ר, לא? כבר דיברנו על ההקצאות. נוהל הקצאות עב

 

 בני כשריאל:

ההסבר הוא כזה. עמותת 'בית מורשת' עובדת במבנים האלה שנמצאים, מין קרוונים כאלה שם 

שנמצאים בחצר בית הספר שבזמנו הזזנו. 'בית מורשת' עובדת על כל הנושא של קידום מורשת 

מועדונית ישראל ויהדות בבתי הספר וגם מטפלת בנושא רווחה, כמו מועדונית, הם מקיימים שם 
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לאתיופית, הם עובדים עם האתיופים. הם כנראה קיבלו תקציב מהחטיבה להתיישבות לשפץ את 

המבנים האלה, לסדר גגונים, כי הסככות שם שבורות, המבנים כבר כמעט לא ראויים לאכלוס. 

שקל. כדי  500,000אלה מבנים מאוד ישנים, שבורים וזה, הם קיבלו כנראה תקציב לשיפוצים שם, 

ניתן להם אפשרות לשפץ, כי הם מקבלים את התקציב, זה הולך לעמותות, זה לא יכול ללכת ש

לעירייה, כדי שנוכל לתת להם לשפץ אתה מקום הם צריכים לקבל את המקום בוועדת הקצאות, 

  - - -לפי נוהל משרד הפנים. יש ועדת הקצאות ומועצת העיר 

 

 גבי בר זכאי:

 עשינו גם נוהל עירוני.

 

 רוגל:גילי 

אלי, זה עבר כבר את כל השלבים, זה האישור הסופי. לכן אתם מכירים את הנושא, זה היה כבר 

פעם אחת אחרי המלצה של ועדת הקצאות, זה השלב הסופי, לפני זה זה עובר חתימה של משרד 

הפנים, לכן יש גם חוות דעת משפטית שלי, שמאשרת שבוצעו כל ההליכים כדת וכדין לפי החוק 

 נוהלי משרד הפנים. ולפי 

 

 יחיאל וקנין:

 היום זה אותו נוהל כמו אז?

 

 גילי רוגל:

 לא השתנה בכלום. 

 

 בני כשריאל:

 הנוהל הוא אותו נוהל.

   

 יחיאל וקנין:

 - - -זה המבנה שהם נמצאים בו כרגע? ליד מרכז ה 

 

 בני כשריאל:

ופים, מרכז הגיור גם של כן, ליד בית הכנסת, מרכז התרבות הרוחני החברתי הכלכלי של האתי

האתיופים. אתם יודעים שיש אתיופים שעוברים תהליכי גיור. שם הרב זאודה, הוא זה שמעביר 

 אותם גיור. 

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  5סעיף 

 
 הצבעה:

 02– בעד

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

 בני כשריאל:
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 שנה מבורכת.  רבותיי, לקראת השנה החדשה, שתהיה לנו 

 

 גבי בר זכאי:

אפשר לפני הרמת הכוסית? אם כבר אנחנו בברכות אז אני גם רוצה לציין ולברך את בוריס על 

היריד שהוא עשה, יריד עולים, של יצירות. אני חושבת שזה היה יריד יפה מאוד. אז יישר כוח, 

 בוריס. 

 

 בני כשריאל:

 אתה גם ממשיך בזה בפסטיבל סוכות, נכון?

 

 וריס גרוסמן:ב

 כן. 

 

 בני כשריאל:

 שנה טובה. 

 )מרימים כוסית(.

 אני נועל את הישיבה, תודה רבה לכולם, שנה טובה ומבורכת, גמר חתימה טובה, צום קל. 

 

 

 

 

___________________     ____________________ 

 בני כשריאל        אלי הר ניר       

 עירראש ה         מנכ"ל ומזכיר העירייה

 


