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 2018בספטמבר  17יום שני, ח' בתשרי התשע"ט,  
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 פרוטוקול מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 2018בספטמבר  17יום שני, ח' בתשרי התשע"ט, 

 
 נוכחים: 

 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 ראש העיר  לא מקוםסגן וממ  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 ראש העיר גןס –שרה קמינסקי  רתגב

   חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 ועצה חבר מ –מר אייל פישלר 

 הגיעה באיחור  -חברת מועצת העיר – גבי בר זכאי  רתגב

 הגיע באיחור –חבר מועצת העיר  –רוני טורטן  וקטורד

 

 חסרים: 
 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך  

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 ץ משפטי יוע –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן 

 בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר ובדתע –גב' ענת רחמים 

 מנהלת האגף  לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון 

 
 

  
 ם: על סדר היו

 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

 , רציף העלאה והורדת נוסעים בכניסה לעיר.3/18הגדלת חוזה  .3

 תוספת לסדר היום:   .4

 אישור תב"ר. .א

 של קרן מוזיאון הצייר משה קסטל.  2017דוח כספי לשנת  .ב
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 ישיבת המועצה 

 בני כשריאל:

 . ההודעות נשאיר לסוף הישיבה. את  70/18רבותיי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר  

נא לרשום לעצמכם שבסוף הישיבה הזו מתחילה ישיבה נוספת, ישיבת מועצה מיוחדת על דוח מבקר 

. בסוף הישיבה הזו אני חייב את כולכם כי אנחנו בדיוק קוורום ואני לא רוצה 2017העירייה לשנת  

 שיחסר לקוורום לדיון. 

אחד ויש תוספת של תב"ר אחד, תב"ע, תב"ר של משרד    על סדר היום התב"רים. התב"רים עברו פה

לתכנון;    1574, מצלמות; תב"ר  1729שקל. אני מעלה להצבעה את תב"ר    400,000הבינוי והשיכון  

, מצלמות ותשתיות לעל"א; תב"ר מספר 1551יחידות דיור; תב"ר  2,000, לתכנון תב"ע ובינוי 1221

תב"ר    1730 כיתות;  וריהוט  רכ1105לציוד  תב"ר  ,  אשפה;  פינוי  רכב  יבילים,   1549ישת  למבנים 

, עבודות בטיחות בבית הספר, הקטנה;  1675; תב"ר  2019, כיתות ותיקים  1731סגירת תב"ר; תב"ר  

 א' עד י', יש התנגדות? יש הימנעות? עבר פה אחד.  -, מגרש דשא מלאכותי. מ1547תב"ר 

 

 מצלמות ומערכות תצפית לטווח רחוק  -1729תב"ר מס'  .א

 פיקוד העורף -₪  29,250 –תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪   29,250 –תשלומים 

 2018שנסגר ביוני   1413תוספת לתב"ר 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד 

 

 יח"ד ברח' הצלף )הגדלה(  70תכנון תב"ע  -1574תב"ר מס'  .ב

 השיכון )הגדלה(  שרדמ -₪  300,000 –תקבולים 

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   300,000 –תשלומים 

 ₪  600,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד.

 

 יח"ד ב'נופי סלע' מזרח )הגדלה(   2000תכנון תב"ע ובינוי  -1221תב"ר מס'  . ג

 השיכון )הגדלה( שרדמ -₪  1,500,000 –תקבולים 

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   1,500,000 –תשלומים 

 ₪  13,100,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      
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 . אושר  פה אחד

 

 מצלמות ותשתיות לעל"א )הגדלה(  -1551תב"ר מס'  .ד

 המשרד לבטחון פנים )הגדלה(  -₪  130,000 –תקבולים 

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   130,000 –תשלומים 

 ₪ 1,638,000לה יגיע התב"ר לסך של לאחר ההגד

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

  434ציוד וריהוט כיתות חדשות גנ"י מגרש  -1730תב"ר מס'  . ה

 מפעל הפיס  -₪  52,000–תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  -₪  52,000–תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 רכישת רכב פינוי אשפה )הקטנה(  -1105מס'  תב"ר . ו

 הפנים )הקטנה( שרדמ -₪  154,655 –תקבולים 

 מלווה )הקטנה( -₪  41,022  

 רכישת ציוד יסודי )הקטנה( -₪  195,677 -תשלומים

 ₪ וייסגר   1,104,323לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 היתרה ממשרד הפנים תוסב לפרויקט אחר 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 

 אמי"ת בנים ובנות )הקטנה(  ת הספרשלושה מבנים יבילים לבי  -1549תב"ר מס'  .ז

 ק. ע. פיתוח )הקטנה( -₪  36,823 –תקבולים 

 קבלניות )הקטנה( בודותע -₪   36,823 –תשלומים 

 ₪  603,177לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד
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   2019כיתות ותיקים  -1731תב"ר מס'  .ח

 המשרד לשוויון חברתי  -₪  43,500–תקבולים 

 קבלניות בודותע -₪  43,500–תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 )הקטנה(  בבית הספרעבודות בטיחות  -1675תב"ר מס'  . ט

 החינוך )הקטנה(  שרדמ  -₪  27,300–תקבולים 

 מלווה )הקטנה( -₪   18,200-                

 קבלניות )הקטנה( בודותע -₪  45,500–תשלומים 

 ₪   154,500לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 מגרש דשא מלאכותי )סינתטי( לקהילה )הגדלה(   -1547תב"ר מס'  .י

 ק. ע. פיתוח )הגדלה( -₪  86,823 –תקבולים 

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   86,823 –תשלומים 

 ₪  986,823לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 

 

 

 בני כשריאל:

לתב"רים הבאים. תב"ר עוברים  'שמיר'; תב"ר  1476י"א,    אנחנו  פארק  יום 894, פיתוח  , מועדון 

, טלפונים סלולריים, 1712, רכישת כלי נגינה לחינוך מוזיקלי; תב"ר  1732לקשיש, הגדלה; תב"ר  

, מרכז לצעירים, הגדלה;  1404, להקת צעירים של מפעל הפיס; תב"ר מספר  20-1733הגדלה; תב"ר  

מספר   'אלמוג'1321תב"ר  ספורט  אולם  כל ,  אחד  פה  עברו  הימנעות?  התנגדות?  יש  הקטנה.   ,

 י"א עד י"ז כולל. -התב"רים מ

 שלב ג' )הגדלה ושינוי מקורות מימון(  -פיתוח פארק 'שמיר'  -1476תב"ר מס'  .יא

 משהב"ש )הגדלה( -₪  1,756,546 –תקבולים 
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 מלווה מבנקים )הקטנה( -₪  1,000,000  -          

 קבלניות )הגדלה( ותבודע -₪     756,546 –תשלומים 

 ₪ 1,756,546לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 מועדון יום לקשיש )הגדלה(   – 894תב"ר מס'  .יב

 מלווה מבנקים )הגדלה( -₪  1,000,000 –תקבולים 

 השתתפות אחרים )הגדלה(   -₪     500,000  -

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   1,500,000 –תשלומים 

 ₪ 6,750,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 רכישת כלי נגינה חינוך מוזיקלי  -1732תב"ר מס'  . יג

 ם( מלווה מבנקים )עודפי -₪  80,000 –תקבולים 

 רכישת ציוד   -₪   80,000–תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 

 טלפונים סלולריים )הגדלה(    -1712תב"ר מס'  .יד

 מלווה מבנקים )הגדלה( -₪  32,222 –תקבולים 

 רכישת ציוד )הגדלה(  -₪   32,222–תשלומים 

 ₪  123,540לסך של  לאחר ההגדלה יגיע התב"ר

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 )להקת צעירים(   20  -1733תב"ר מס'  . טו

 מפעל הפיס  -₪  40,000 –תקבולים 

 עבודה קבלנית -₪   40,000–תשלומים 
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 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 )הגדלה(  2016מרכז צעירים  -1404תב"ר מס'  . טז

 ק. מעלה אדומים )הגדלה( -₪  325,000 –תקבולים 

 מפעל הפיס )הגדלה( -₪  375,000 –תקבולים 

 עבודה קבלנית )הגדלה( -₪    700,000–תשלומים 

 ₪  3,700,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 אולם ספורט "אלמוג" )הקטנה( -1321מס'  תב"ר . יז

 מפעל הפיס )הקטנה( -₪  771,832 –תקבולים 

 עבודה קבלנית )הקטנה( -₪   771,832 –תשלומים 

 ₪   6,015,000לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

, תב"ע לשיקום 1734ת לסדר היום לישיבת המועצה, תב"ר  אני רוצה להעלות לסדר היום את התוספ

שקל ממשרד הבינוי והשיכון לעבודות קבלניות. אנחנו ניכנס אחרי זה  400,000כיכר יהלום על סך  

את   להצבעה  מעלה  אני  והשיכון.  הבינוי  משרד  של  בסיוע  הכיכר  התנגדות? 1734לשיקום  יש   ,

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 

 תב"ע לשיקום כיכר יהלום   -1734תב"ר מס' 

 משרד הבינוי והשיכון  -₪  400,000 –תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪   400,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד
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 בני כשריאל:

חוזה  3סעיף   הגדלת  ההתקשרות 3/18,  הגדלת  זו  לעיר.  בכניסה  נוסעים  והורדת  העלאה  רציף   ,

בעקבות תוספות ושינויים במהלך העבודה על פי הפירוט: סך הכול היקף   35%בשיעור של  המקורית  

שקל, סך הכול היקף   208,270זה    35%שקל, תוספת בגובה    595,055החוזה המקורי, כולל מע"מ,  

 . יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 803,325ההתקשרות לאחר ההגדלה יעמוד על 

 הצבעה: 

 10–בעד 

    החלטה:   

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

של התאגיד העירוני קרן מוזיאון הצייר משה קסטל   2017, דוח כספי לשנת  2אני חוזר חזרה לסעיף  

 )חל"צ(. אתה רוצה לומר משהו בעניין? העברנו את זה לכם, זה דוח כספי. כולם קראו?

 

 גיא יפרח:

 אתה רוצה שאני אסביר למה זה הגיע עכשיו או שלא צריך? 

 

 בני כשריאל:

 כן, תסביר למה הגיע עכשיו.  

 

 גיא יפרח:

 אני אגיד. 

 

 בני כשריאל:

 זה לדיון, זה לא לאישור. אם אין שאלות ואין הערות אז אני אסיים עם זה, אני עובר להודעות.  

 הודעות ראש העיר. שרה ביקשה לומר כמה דברים, בבקשה, שרה, אנחנו לרשותך.  

 

 . גבי בר זכאי הצטרפו לישיבה  תרהערה: מר רוני טורטן וגב

 

 שרה קמינסקי: 

ממולו ראה  בטח  אחד  חשבתי  .כל  אופן   אני  בכל  אבל  נפרדת,  לא  אני  להיפרד,  יכולה  אני  איך 

מהמועצה אני נפרדת אז אני רוצה להרגיש כאילו אני באמת, אני לא נפרדת מאנשים, אני נפרדת 

מחברים. אני יכולה להגיד שאני מתרגשת, אני החלטתי שאני אכתוב כמה מילים ואני עשיתי את 

 זה ממש בקצרה. 

זה ממש אליו, אני לא ציינתי שמות, אבל אני מרגישה שאני חייבת   אני רוצה שכל אחד ייקח את

  -  -  - להגיד מה אני מרגישה. חברים יקרים, אני בדרך כלל לא מקריאה, אולם ההתרגשות היום  

שנה כשהגעתי כל שבוע לרווחה כדי לקבל שירות   17התחלתי את השידוך שלי עם העירייה לפני  

השנים עברו  כך  התג  .לאזרח.  למועצה. החיים  התייצבתי  יקר,  חבר  ז"ל,  גץ  נוריאל  ובזכות  לגלו 

הישיבות, הוועדות, כל דבר היה מעניין ומאתגר והכי הכי היה כשקיבלתי את תיק הרווחה. הרגשתי 
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שזה ממש סגר לי מעגל, מעגל ללמוד ולהבין את האגף שעושה כל כך הרבה למען האחר בלי לספר 

רנו, כמו כולם, האדם שהיה כל כך לצדי בכל שאלה וייעוץ דבר. לצערנו, כשאיבדנו את החבר יקי 

נפטר, קיבלתי להיות סגנית ראש עיר. כל אחד אמר לי 'וואו, איזה תפקיד', זכרתי תמיד לומר ולענות  

 'חברים, זכרו תמיד, האדם עושה את התפקיד ולא התפקיד עושה את האדם'. 

ת את הכול בתודה, בהוקרה. זאת הזדמנות, חברים, לימדו, כלום לא מובן מאליו, תמיד צריך לקח

אני רוצה להודות לראש העיר שתמך, הקשיב, ייעץ ונתן לי להיות לצדו בכל דבר, בישיבות, ולחוות 

כמעט את כל מחלקות העירייה. לענת, שלומית וחזקי, שתמיד ענו לכל הבקשות והשאלות, ולטלי 

מינו לי, בלי לבקש, וגם לא קל איתי, היקרה, שהחליטה להיות מזכירה אישית צמודה, אבל תא

צריך לתזכר אותי שלוש פעמים ובזכות זה הגעתי לישיבות. וכל שאר החברים פה היקרים, אתם 

 יקרים לי מכל וזו דרכי לומר לכם המון תודה על הזכות להכיר ולשבת איתכם. 

יט לצדדים אני רוצה להקריא משהו שיסכם, של מישהו אחר: יש מקומות שאתה עובר בהם, מב

הרבה   לא  יש,  אבל  הלאה,  וממשיך  קלות  מחייך  בהם,  פוגש  שאתה  אנשים  ויש  הלאה,  וממשיך 

כמובן, כמה מיוחדים אי שם, מקומות שאתה עובר בהם ונשאר, ונשאר וטוב לך שם וחם וקשה 

וגם כשאתה ממשיך הלאה הם ממשיכים  ואוהב  נקשר  ויש אנשים שאתה  מאוד להמשיך הלאה 

. אז תודה לכולם, לכל אחד יש משהו קטן מאחורה גם כתוב, כדי שלא תשכחו  איתך עמוק בלב

 אותי, אני אתכם לא אשכח לעולם, תודה רבה. 

 

 בני כשריאל:

אנחנו לרוב נפרדים מאלה שמסיימים את תפקידם במועצת העיר לאחר הבחירות, לא לפני. אנחנו  

לים עכשיו, אבל בכל מקרה תודה  רוצים לשמור את הדברים שלנו לפרידה שם ולא לבזבז את המי

על המילים החמות, תודה על העשייה ושעמדת לימיני בנושא הרווחה, עשית עבודה נהדרת, תוך  

ממני   לקבל  חיכית  ולא  מבחוץ  תקציבים  גם  הבאת  אלא  מזמנך  רק  לא  תרומה  תוך  נפשי,  שקט 

את זו שהבאת תקציבים תקציב. אף פעם לא באת אליי ואמרת לי 'אני רוצה כסף, אני רוצה תקציב',  

ואמרת לי 'הנה, הבאתי תקציב, בוא נפעיל את זה בדרך הנכונה'. זה שאת מפעילה מועדונית אחר  

הצהריים ודברים נהדרים, הנושא של בר המצווה ועוד הרבה פרויקטים חברתיים אחרים, נהדר.  

אוד לעבוד איתך, את כל הדברים האלה בהרחבה נשאיר לפרידה, אבל אני רוצה לומר לך שנהניתי מ

 מאוד נהניתי וחבל שאת לא ממשיכה. תודה.  

 

 

 רוני טורטן:

בישיבה   כבר  התחילה  הפרידה  מסיבת  פרידה?  מילות  כמה  להגיד  יכול  אני  לי,  יורשה  אם  בני, 

 . הקודמת, אז זה כבר

 

 בני כשריאל:

 .גם ממך אנחנו ניפרד במילים

 

 אייל פישלר: 

 התחיל בפעם הקודמת.עושים את זה בשלוש ישיבות, 

 



 17/9/18 ביום  –  70 ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'
 

 10 

 רוני טורטן:

 . כבוד ראש העיר

 

 בני כשריאל:

 אתה כתבת גם כן?  

 

 רוני טורטן:

כן, בהזדמנויות כאלה אז שדברים יהיו כתובים. בהזדמנויות כאלה כדאי לא לשפוך מהבטן, אלא 

העיר  שיהיה כתוב ואז זה יותר ברור. כבוד ראש העיר, סגן וממלא מקום ראש העיר, סגני ראש  

וחברי מועצת העיר. לאור זאת שזו תהיה ככל הנראה ישיבת מועצת העיר האחרונה של מועצת העיר 

 הנוכחית, גם שלי, ולנוכח התחלת מסיבת הסיום בישיבה האחרונה אני מבקש לומר מספר מילים.

ו  שנים. ילדיי נולדו והתחנכ  31-החלטתי להקים את ביתי במעלה אדומים עם רעייתי לפני יותר מ

כ אני מכהן    27-כאן, מזה  שנים  וחצי  ומזה כשש  עובד כרופא משפחה במעלה אדומים  אני  שנים 

כחבר מועצת העיר. ראש השנה הוא תקופה של התחלות חדשות, ילדיי גדלו ופרשו כנפיים, אין זה 

 בעוד מספר חודשים אעתיק את מקום מגוריי לירושלים.  שםסוד שאם ירצה ה

יושב ראש ועד הרופאים של מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית, לאחרונה נבחרתי לתפקיד  

תפקיד חשוב מאוד שמטרתו העיקרית לדאוג לשיפור סביבת העבודה של הרופאים ותנאי עבודתם 

זו  לטובת הרפואה במדינת ישראל. אנחנו נמצאים היום ערב יום הכיפורים, יום של חשבון נפש, 

על השנה שעברה וכן על תקופה שמגיעה לסיומה, כל אחד עם  הזדמנות חשובה לערוך חשבון נפש  

 עצמו. 

אני הזדהיתי עם 'הבית היהודי' כי 'הבית היהודי' על צורותיו השונות הוא הבית שלי מאז ילדותי. 

אני שמח על ההתחדשות ברשימה כי אני מאמין שהתחדשות ורענון הם מאוד חשובים לכל ארגון  

זכות גדולה לשרת כחבר במועצת העיר מעלה אדומים ולתרום לעיר שבו אנחנו נמצאים. הייתה לי  

ככל יכולתי, במסגרת זו גם זכיתי להכיר אנשים מצוינים שאכפת להם מהעיר הזאת ונותנים את 

 הנשמה למענה, כעובדים וכמתנדבים. 

, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה וגמר חתימה טובה. לעיר שלנו אני רוצה לאחל שתמשיך לצמוח

מבשרת  כולל  הבנייה,  תורחב  העיר,  על  הישראלית  הריבונות  תוחל  ושבקרוב  ולהתפתח  לגדול 

 , ותגיע לעצמאות כלכלית. תודה רבה.  1E-אדומים המוכרת כ

 

 בני כשריאל:

ניפרד ממך גם במילים טובות  .גם לך אני רוצה לומר פחות או יותר אותם הדברים שאמרתי לשרה

אוד, למרות שהיית באופן פורמלי באופוזיציה חלק מהזמן, אבל לאחר הבחירות, אבל שמחתי מ

גם במועצת העיר, גם בוועדת בניין עיר וגם בוועדת הכספים. ראית   .היית מאוד ענייני לצרכי העיר

את טובת העיר מולך ולא את ניגוח ראש העיר והקואליציה ועל זה אני מאוד מודה לך. חוץ מזה 

מבוג ילדים,  הרבה  כאן  רוצים שריפאת  היינו  העיר,  את  עוזב  שאתה  וחבל  כרופא  ומשפחות  רים 

 שתמשיך פה. 

 

 רוני טורטן:

 דרך אגב, אני אמשיך לעבוד פה.  
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 בני כשריאל:

 תודה גם על דבריך וגם על העשייה שלך לטובת העיר. 

אנחנו נמשיך את הודעות ראש העיר. לכל חברי המועצה, אנא רשמו בפניכם שני תאריכים, אחד  

המועד סוכות, יש לנו פעילויות פה והייתי מאוד רוצה שחברי המועצה יגיעו גם לפעילויות של   בחול

אחר הצהריים עם הילדים ובני הנוער וגם כמובן בערב עם האמנים שמגיעים. יש לנו את כל זה כתוב  

 בעיתונים ובשלטי החוצות.  

ם. את התורם הזה הביא  דבר שני, כולם מוזמנים לטקס הסרת הלוט מפסל סביבתי שהביא תור

שמוליק, מנכ"ל העירייה, ועל כך אני רוצה להודות לו בשם כל חברי מועצת העיר. הפסל שיוצב זה 

עץ זית ממתכת, עם יונה עם עלה של זית על העץ. הוא יוצב בכניסה ל'נופי הסלע' בדרך קדם ליד 

באוקטובר,   7-ם. זה יהיה בהמסוף, ליד הכיכר, הכיכר היחידה שאין שם פיסול סביבתי, זה יהיה ש

התורם מארצות הברית. בטקס יהיה נוכח שר הבינוי והשיכון גלנט ואחרי טקס הסרת הלוט כמובן  

יהיו דברי ברכה וכיבוד במועדון גיל הזהב 'יובלים'. נא להגיע בשלוש. בשלוש וחצי הטקס מתחיל, 

שור איתו את הקשרים, שזו אבל כדאי שהתורם יראה את זה, כי זה תורם חדש  שאנחנו רוצים לק

 תהיה התרומה הראשונה שלו ולא האחרונה, אז אני מאוד מבקש מחברי המועצה להגיע.  

אני רוצה לציין לשבח את בית הספר התיכון אורט דקל וילנאי שנבחר לבית ספר מצטיין ארצי של  

 ייה. רשת אורט. אנחנו נשלח לו בשם חברי מועצת העיר את הוקרתנו והערכתנו לרגל הזכ

גם לאגף שפ"ע על כל מרכיביו וגם כמובן לגינון, לנחמיה, זכינו בשלושה פרסים, פרס חמישה כוכבי  

יופי, שזה כבר אצלנו רגיל, מגן עמית של קהילה יפה ויעילות בשימוש באנרגיה, קיבלנו בשלושת 

מצת, אלה מקומות ראשונים. אני רוצה בשמכם להודות לאגף שפ"ע, הם באמת עושים עבודה מאו

בקיץ הם עבדו כל כך יפה וכל כך קשה להעמיד לנו את כל האירועים של הקיץ. לפני ראש השנה הם 

ניקו עד הכניסה, ממש פינו אשפה וניקו עד כניסת החג ובמוצאי החג הם התחילו לעבוד כאשר ראינו  

ר למחרת ביום של אחרי החג, אחרי ראש השנה, עיר נקייה. כל אירוע שהיה לנו בערב בפארק הנוע

בבוקר העיר הייתה יפה ונקייה בלי להרגיש בכלל שנעשה איזה שהוא אירוע בפארק. על כך הרבה  

העירוני   והשיטור  המפיק,  שהוא  רונן,  גם  כולל  המפיקים,  ולכל  המארגנים  לכל  כוח  יישר  הרבה 

 והאגף המוניציפלי שעבדו מאוד קשה.  

יעשו   שהם  מה  לכל  גם  להודות  רוצה  אני  עם כך  לילדים,  עשיר  פסטיבל  זה  סוכות,  בפסטיבל 

מתנפחים ופינות יצירה ולונה פארקים. בהיכל התרבות יהיו סרטים לילדים, בערב שלומי שבת ועדן  

 בן זקן יופיעו. אז באמת תודה לכל אלה שטרחו ועשו. למחזיק תיק התרבות, לגיא.

 גנגר למצוינות.  שרית אנג'ל אור, מנהלת בית ספר 'נופי הסלע' קיבלה את פרס 

העלאה והורדה, אני עשיתי סיור, ממש מאוד יפה, אני רוצה כאן להודות לבוריס ולגרשון וכמובן  

לזה שמוציא לפועל את כל הרעיונות ואת כל התקציבים, לאגף שפ"ע, בראשו רון. הם עשו שם עבודה  

, בקיץ הם עבדו מסביב  נהדרת, ממש עבדו שם כל הזמן. בכלל אני רוצה להודות לרון ולכל האגף שלו

בספטמבר יותר   2-בספטמבר, ל  1-לשעון כדי לשפץ ולהעמיד את גני הילדים ובתי הספר מוכנים ל

נכון. זו הייתה עבודה מאומצת כשהיו שם קייטנות ולא היה להם מספיק זמן כי מספר הקייטנות 

ם עבדו מסביב לשעון גדל, מספר הילדים והקייטנות גדל ולא היה כמעט זמן לעשות את העבודות וה

להכשיר את בתי הספר, אם זה חטיבת הביניים, אם זה אולמות ספורט ואם זה גני ילדים, מדשאות 

ומתקנים בכל בתי הספר, שיפוצים וכדומה, להעמיד את זה בצורה יפה ואכן הם עמדו במשימה 

 שלהם בהצלחה. 
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של מנכ"ל רשת אורט והוא   בתו של נשיא הפיליפינים ביקרה במעלה אדומים, היא הייתה אורחת

בתי הספר שיש לו בכל הארץ,  250החליט להביא אותה לבית הספר שלנו, אורט תעופה וחלל, מכל 

שם. הוא אמר לי, 'אנחנו מכירים את מה שאתם עושים למען   30פה,    20, אל תתפסו אותי על  250-כ

פר הזה כי אנחנו יודעים אנחנו מעריכים מה שאתם עושים ולכן בחרנו לבוא לבית הס  .החינוך פה

שבית הספר הזה הוא בית ספר מוביל'. כאן מגיעה תודה למנהל בית הספר, ליגאל לוי ולכל הצוות 

שלו ולתלמידים עצמם שקיבלו בצורה מאוד יפה את האורחת. היא ראש עיר. איתה הגיעה ידידה  

הם הייתה לבוא שגם היא ראש עיר של עוד עיר אחת, שכחתי את השמות של הערים. המטרה של

ללמוד כאן שיטות חדשניות בלימודים ובפרט בטכנולוגיה והם העלו את העניין של החלפת מורים 

הם יבואו לפה, אנחנו נשלח אליהם. הנושא הזה נמצא עדיין בחיתוליו עם רשת אורט, אנחנו    .לשנה

וציון לשבח   נקדם את זה לקראת השנה הבאה, נראה יפה. בכל מקרה אני חושב שזו תעודת כבוד  

 למערכת החינוך בכלל ולבית ספר אורט תעופה וחלל בפרט. 

לבוריס  והיו כבר טסטים. תודה כאן  פה, אתם רואים את התלמידים  לנהיגה שנחנך  בית הספר 

ולגרשון על העבודה היפה שהם עשו מול משרד התחבורה, מול המורים לנהיגה. גם כאן הם עשו 

 עבודה יפה מאוד. 

 ... סוכות כבר אמרתי. אנא מכם, תגיעו גם לטקס וגם לעל פסטיבל 

של   לסגור את הישיבה הזו  על דוח ביקורת   70/18אני מתכבד  ולהתחיל בישיבה שלא מן המניין 

 מבקר העירייה.  

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 

 ראש         העיר        יר העירייהמנכ"ל ומזכ


