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  נוכחים: 

   ראש העיר –מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חברת מועצת העיר    – מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר –יאת מארק רת לגב

 חבר מועצת העיר   –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר – מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר    –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר – פרוור -ברנדה הורביץ רתגב

  

 חסרים: 

 ראש העיר   גןס –וקנין מר יחיאל 

 חבר מועצת העיר   –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 חברת מועצת העיר   – וזי ישי רת רגב

 חבר מועצת העיר – מר אברהם נגר 

 

 

 משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 עירייה טיפשץ מיוע  –גילי רוגל  ין דרך עו

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר וזרתע –ענת רחמים  רתגב
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 על סדר היום: 
 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים.  .2

מעל   .3 חוזה  )לשמניה(,    25%הגדלת  הסלע  שפני  למיגור  ומסלעות  פיתוח  לעבודות 

 . 8/17מספר מכרז 

  1,200,000למתנ"ס מעלה אדומים להלוואה בסך של  אישור מתן ערבות של העירייה   .4

 שקל. 

 דמי היוון קרקע למבנה להשאלת ציוד רפואי. –תב"ר נוסף  .5

גב .6 תכנון    רתאישור  אדומים  מעלה  החברה  בדירקטוריון  כדירקטורית  שלו  הדס 

 ופיתוח בע"מ ובדירקטוריון החברה הכללית לפיתוח מעלה אדומים. 

 
 ישיבת המועצה 

  

 בני כשריאל:

ור תב"רים. גם זה עבר ועדת כספים, יש לנו רק תוספת, אני אעלה קודם כל את התוספת, דמי איש

 היוון קרקע. בסוף אני אעלה את זה, לא עכשיו. 

שקל,   200,000, שינויים והתאמות, הקמת סדנה חוה חקלאית, בסך  1914אישור תב"רים. תב"ר  

 הימנעות? עבר פה אחד.  קיבלנו ממשרד החינוך. אני מעלה להצבעה. יש התנגדות?

 

 שינויים והתאמות בהקמת סדנה חווה חקלאית   -1914תב"ר מס'  .א

 משרד החינוך  -₪  200,000 -תקבולים 

 קבלניות  בודותע -₪  200,000 -תשלומים 

 הצבעה:  

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

צמח  1915תב"ר   דתי  הממלכתי  הספר  בית  הכלה,  מרחב  קיבלנו  ,  ממשרד   70,000השדה,  שקל 

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

 

 ממ"ד צמח השדה ת ספרמרחב הכלה בי -1915תב"ר מס'  .ב

 משרד החינוך  -₪   70,000 -תקבולים  

 קבלניות בודותע -₪  70,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 כשריאל:בני 
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 מרחב הכלה בית ספר אלמוג. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1916תב"ר 

 

 אלמוג  ת ספרמרחב הכלה בי -1916תב"ר מס'  . ג

 משרד החינוך  -₪  50,000 -תקבולים  

 קבלניות בודותע -₪  50,000 -תשלומים 

 הצבעה:  

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 

 בני כשריאל:

 הכלה, בית הספר תל"י נופי סלע, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.מרחב  1917תב"ר 

 

 תל"י נופי סלע  ת ספרמרחב הכלה בי -1917תב"ר מס'  .ד

 משרד החינוך  -₪  70,000 -תקבולים  

 קבלניות בודות ע -₪  70,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 

 בני כשריאל:

שקל ממשרד החינוך. גם   120,000מורים בבית ספר מעלה התורה, קיבלנו  שיפוץ חדר    1918תב"ר  

 כל שאר הסעיפים קיבלנו ממשרד החינוך. אני מעלה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 

 מעלה התורה  ת ספרשיפוץ חדר מורים בי  -1918תב"ר מס'  . ה

 משרד החינוך  -₪  120,000 -תקבולים  

 קבלניותבודות ע -₪  120,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 

 בני כשריאל:

התנגדות?   1919תב"ר   יש  להצבעה.  מעלה  אני  סלע.  נופי  תל"י  הספר  בבית  מורים  חדר  שיפוץ 

 הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 תל"י נופי סלע  ת ספרשיפוץ חדר מורים בי  -1919תב"ר מס'  . ו

 משרד החינוך  -₪  100,000 -תקבולים  

 קבלניותבודות ע -₪  100,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד
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 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 

 בני כשריאל:

שקל ממשרד החינוך. אני מעלה להצבעה. יש   100,000גן הדס, תקבולים    M21גן חדשני    1920תב"ר  

 התנגדות? הימנעות? עבר פה  אחד. 

 

 גן הדס M21 גן חדשני  -1920תב"ר מס'  .ז

 משרד החינוך  -₪   100,000 -תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪  100,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה:  

 

 בני כשריאל:

 , גן צופית. M21, גן חדשני, 1921תב"ר 

 שקל שקיבלנו ממשרד החינוך.   100,000אני מעלה להצבעה, 

 ש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. י

 

 גן צופית  , ,M21 גן חדשני  -1921תב"ר מס'  .ח

 משרד החינוך  -₪   100,000 -תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪  100,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 

 בני כשריאל:

 , מרחבי לימוד חדשניים, הקטנה ושינוי מקורות 1823תב"ר 

הקטנה,    720,000תקבולים    החינוך,  ממשרד  מעלה   134,200שקל  קרן  הקטנה,  מלווה  שקלים 

הגדלה,   תשלומים  134,200אדומים  הגיע 720,000,  ההקטנה  לאחר  הקטנה.  קבלניות  עבודות   ,

להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר    1823שקל. אני מעלה את תב"ר מספר   860,000התב"ר לסך  

 פה אחד.

 

 מרחבי לימוד חדשניים )הקטנה ושינוי מקורות(   -1823' תב"ר מס . ט

 משרד החינוך )הקטנה( -₪    720,000 -תקבולים  

 מלווה )הקטנה( -₪  134,200 -          

 קרן מעלה אדומים )הגדלה(   -₪  134,200 -                 

 קבלניות )הקטנה(בודות ע -₪  720,000 -תשלומים 

 ₪   860,000"ר לסך של לאחר ההקטנה יגיע התב
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 הצבעה: 

 10:  בעד

 .אושר  פה אחד:  החלטה

 

 בני כשריאל:

 תכנון מפורט, מתחם הרחבה דרומי באזור התעשייה מישור אדומים, קידום תב"ע,  1922תב"ר  

. כמובן  שות מקרקעי ישראלשקלים מרשות מקרקעי ישראל, כלומר ר  3,205,123קיבלנו תקבולים  

יש התנגדות?  פיתוח מעלה אדומים.  שלנו,  לפיתוח אזור התעשייה  זו החברה  זה  מי שיתכנן את 

 הימנעות? עבר פה אחד. 

 

ם  אדומיישור  תכנון מפורט מתחם הרחבה דרומי, אזור תעשייה מ  –  1922תב"ר מס'   .י

 )קידום תב"ע( 

 רשות מקרקעי ישראל -₪   3,205,123-תקבולים  

 קבלניות   בודותע -₪  3,205,123-תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 

 בני כשריאל:

מעל   חוזה  המקורי    25%הגדלת  החוזה  סכום  הסלע.  שפני  למיגור  במסלעות  פיתוח  עבודות 

והגדלה נוכחית של    1,040,000, היה  25.8.19בישיבת מועצה מיום  שקלים. הגדלת חוזה    2,886,226

מיליון,    1.150. ההגדלה הזאת קיבלה את האישור של היועץ המשפטי שלנו. סך כל ההגדלה  110עוד  

, בהתאם 25%- מעבר ל  15%,  40%מיליון מהווים    1.150, הגדלת חוזה קיים בסכום מצטבר של  40%

לעירייה בנספח   ץ המשפטיודה ושומרון. דברי רקע וחוות דעת היוע( לכללי המכרזים ביה17)3לסעיף  

 המצורף בזה.  

את להצבעה  מעלה  יש 3סעיף    אני  הסלע,  שפני  למיגור  במסלעות  פיתוח  לעבודות  חוזה  הגדלת   ,

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 בני כשריאל:

היום   לסדר  הזאתי  -תוספת  לישיבה  סעיפים  שני  עוד  של    -  1סעיף    .שנם  ערבות  מתן  אישור 

של   בסך  להלוואה  אדומים  מעלה  למתנ"ס  ההלוואה   1,200,000העירייה  את  לוקחים  הם  שקל. 

ואנחנו צריכים לתת להם את הערבות. ככה גם הבנקים וגם משרד הפנים דורש. אני מעלה את זה 

 הימנעות? עבר פה אחד. להצבעה, יש התנגדות? 

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 
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 בני כשריאל:

זה יהיה על שמו של סגן ראש   דמי היוון קרקע למבנה להשאלת ציוד רפואי.  2059תב"ר    -  2סעיף  

מגרש   ז"ל,  גץ  נוריאל  לשעבר,  תקבולים  4021/1/1תב"ע    110העיר  היטל   153,000,  מקרן  שקל 

נהל האזרחי ומינהל לרכוש נטוש ישקל מרשות מקרקעי ישראל, המ  153,000השבחה, תשלומים  

 הממשלתי. אני מעלה להצבעה את התשלום, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 דמי היוון קרקע למבנה להשאלת ציוד רפואי -2059תב"ר מס' 

 קרן היטל השבחה.  -₪   153,000-תקבולים  

מקרקעי ישראל, המינהל האזרחי ומינהל לרכוש ממשלתי ₪ רשות    153,000-תשלומים  

 נטוש.

 הצבעה: 

 10: בעד

 .ושר  פה אחדאהחלטה: 

 

 בני כשריאל:

הגב  -  3סעיף   במעלה   רתאישור  החברה  בדירקטוריון  ציבור  כנציגת  אותה  שאישרנו  שלו  הדס 

לית לפיתוח מעלה אדומים. אני מעלה את כאדומים תכנון ופיתוח בע"מ ובדירקטוריון החברה הכל

זה לאישור נוסף כי זה היה עבור חברה אחת, עכשיו אני מעלה את זה כדירקטורית בשתי החברות, 

 הדס שלו, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. רת אני מעלה להצבעה את אישור הגב

 הצבעה: 

 10: בעד

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

 

 (20/20- ו 19/20)אחרי שתי הישיבות המיוחדות 

 

 

 

 בני כשריאל:

אני רוצה לעבור עכשיו להודעות ראש העיר על כמה דברים. אל"ף, אני באמת רוצה להודות לגזבר 

למנה וגם  העירייה  ולמנכ"ל  עקב העירייה  קל  היה  לא  זה  תקציב.  לנו  שהכינו  על  האגפים  לי 

, היה  6הקיצוצים של משרד הפנים, כבר פעמיים שמקצצים לנו, פעם אחת בגלל שעלינו לאשכול  

מיליון שקלים   3קיצוץ די משמעותי שאנחנו שמנו את זה בתקציב הקודם ועכשיו קיצצו לנו עוד  

ה את  ואז  ממשלה  הייתה  שלא  ש  150-בגלל  לרשויות מיליון  לתת  צריך  היה  הפנים  שמשרד  קל 

 המקומיות ולא נתן, זה עולה לנו גם כן בכספים. 

למרות הכול בנינו תקציב שהעירייה יכולה לפעול. אמנם לא לקחנו את הקורונה בחשבון, אנחנו גם 

לא יודעים מה יקרה בסופו של דבר, אנחנו מקווים כמובן לטוב, אבל זה תקציב שבאמת עשו עליו 

 למנכ"ל ולגזבר. להודות ה יפה וכאן אני רוצה גםעבוד
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 30%לגבי המאבק בקורונה, אתם רואים איך העיר בכל זאת מסודרת, נקייה, למרות שהשארנו רק  

מהעובדים בעירייה והשאר עובדים דרך הבית או שיצאו לחופש או לקחו חל"ת. מנהלי האגפים, 

ה שמוליק, עושים עבודה מעולה, מעולה, הכול העובדים, בניהולו הטוב והאיכותי של מנכ"ל העיריי

שלהם.  המנות  את  מקבלות  הרווחה  משפחות  תשובות,  מקבלים  התושבים  נקי,  הכול  מתוקתק, 

הקשישים, היום גיא ואני ביקרנו במרכז חלוקה לקשישים, היו מתנדבים שגייסו אותם, רובם בני  

לות המזון והעבירו אותם לקשישים. ילדים, לקחו את המנות, את חבי-נוער, שהגיעו למרכז הורים

 יום יום.   דככה זה עוב

כמו כן גייסנו תרומות מחוץ לארץ וקרן מעלה אדומים תתמוך בתקציב חלוקת המזון לקראת פסח, 

כלומר קמחא דפסחא. אני חושב שאנחנו יכולים לתת לכל תושבי העיר מעלה אדומים לקיים עד 

 כמה שאפשר בתקופה הזאת את סדר פסח כהלכה. לכולם אני רוצה להודות על הנושא הזה.  

האינטרנט.  דרך  זה  את  מקבלים  שאתם  למרות  המועצה,  לחברי  דיווחים  כמה  לתת  רוצה  אני 

חולים מאומתים, אחת כבר הבריאה והיא בבית,   13התמונה היומית היא כזאת, במעלה אדומים  

מבודדים. זו התמונה המעודכנת. עובדים בבידוד שלושה פסיכולוגים, אבל אני שמעתי   240-יש כ

 בידוד, או שניים כבר יצאו מבידוד? נכון, שמוליק?מצא שאחד מהם כבר י

 

 שמואל חנוך: 

 . 303-כן. רק הנתון על המבודדים התעדכן עוד, ל

 

 בני כשריאל:

 טוב, זה קיבלתי היום. 

 

 שמואל חנוך: 

 כן, התעדכן במהלך היום.  

 

 בני כשריאל:

לא רק אם יש לו איזה שהיא עובד נון סטופ, מקבל פניות לסיוע מתושבים בכל המובנים,    107מוקד  

תקלה ליד הבית, גם עניינים של רווחה, עושים את זה, אם זה דרך האתר, אם זה דרך האפליקציה  

 , או ווטסאפ. יש רכזי מתנדבים. אתה רוצה לתת קצת סקירה, שמוליק? 107ואם זה דרך הטלפון, 

 

 שמואל חנוך: 

יש   באמת  אז  שלנו.  האתגרים  על  ככה  אגיד  אני  משרד ח  13כן,  זה  לרגע  נכון  מאומתים,  ולים 

 . הבריאות והמחלקה האפידמיולוגית

 

 דובר:

 הם בבתים?

 

 שמואל חנוך: 

שלנו, מספר    12 לנו את החולה הראשון  יש  נמצאים בבתים,  , מבית הכנסת שיח השדה  81מהם 

מרגיש   שעדיין מאושפז. עשו לו בדיקה, הוא נמצא חיובי עדיין, הוא עדיין עם קורונה. הוא בסך הכול
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טוב והוא בסדר. יתר החולים נמצאים בבתים שלהם. ביקשנו מידע ממשרד הבריאות לגבי ארבעת 

החולים שהצטרפו ביום חמישי. משרד הבריאות לא מסוגל לתת בגלל הבלגן שיש להם עם הטעויות 

בתעודות זהות, אז הם הקפיאו לגמרי את העברת המסלולים, אבל ככל הנראה המידע שאכן יש לנו 

 הוא מדויק וזה לא במסגרת הטעויות.  13

פועלים פלסטינאים בלבד   24אנחנו במצוקה גדולה בנושא ההגעה של העובדים הפלסטינאים. הגיעו  

והסיבה המרכזית היא סגר שהטיל אבו מאזן על השטחים. ביום שישי גם ראש העיר,    50במקום  

קמ"ט איכות הסביבה ובתיאום עם    שגם הביאו לו את האישור עד הבית, וגם אני דאגנו בסיוע של

הרשות הפלסטינאית שיוציאו להם אישורים. השגנו עוד עובדים מחברות כוח אדם ואנחנו גם כרגע 

מגייסים חבר'ה שהם או סטודנטים בפגרת לימודים או חבר'ה שלפני גיוס כדי שיתגברו את כוח 

נוספים. אנחנו דואגים שרמת   האדם שלנו ואנחנו מקווים שעד מחר בבוקר יהיו לנו עשרה עובדים

 הניקיון בעיר לא רק שלא תרד, אפילו תעלה במידת האפשר. זה בהקשר הזה.

 

 דובר:

 . ראש העיר מסתובב ברחובות

 

 שמואל חנוך: 

 זה אין ספק. בודק פינה פינה, ראש העיר

 

 דובר:

 צריך לקחת בחשבון שזו תקופה של פסח ואנשים מרוקנים.

 

 שמואל חנוך: 

לגמרי, כמות האשפה היא כפולה ומשולשת מהרגיל. גיא מרכז את העבודה של מכלול אוכלוסייה  

בני   זה תושבים שהם  שלנו  יש בעיר מעלה אדומים משהו כמו    65כשהאתגר הגדול    4,200פלוס. 

מיפתה   העירייה  הזה.  לקריטריון  אצל  90%שעונים  והטלפונים,  הגענו   נומהשמות  ברשימות, 

וד מדויקת של כמה מאות אנשים שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם באופן שוטף, לרשימה מאוד מא

 מי שצריך כל יום ומי שצריך בתדירות כזו או אחרת.

 

 ברנדה הורוביץ: 

 והם מעריכים את זה מאוד ומתרגשים כשמתקשרים. 

 

 שמואל חנוך: 

תושב כל    מדויקת עם שם שללגמרי וצריך לשבח באמת גם את גרשון וגם את איריס שבנו לנו תמונה  

 .ותושב ואנחנו מצליחים

 

 גיא יפרח:

 זה אגף הרווחה בעיקר. 

 

 שמואל חנוך: 
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ואגף הרווחה. פיקוד העורף מדבר על כניסה לסגר מלא והעירייה כבר מתחילה להיערך למשמעות 

של סגר מלא, או ממחר או ממחרתיים, המשמעות היא חיילי סדיר שיהיו כפופים למשטרת מעלה 

בסיס א על  רק  יהיו  ומרכולים  בסופר  קניות  בכלל.  לרחוב  יציאה  כשאין  רחוב  כל  ויסגרו  דומים 

משלוחים כאשר תתאפשר קנייה פיזית במרכולים למי שאין לו כרטיסי אשראי או אין לו יכולת 

 לקנות בצורה מקוונת מסיבה כזו או אחרת.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 אי אפשר ללכת ברגל לסופר? 

 

 חנוך: שמואל 

בצורה   לקנות  האפשרות  את  לו  שאין  למי  זולת  בכלל,  ברגל  הליכה  לאפשר  לא  רוצה  המשטרה 

 מקוונת.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 .אבל רמי לוי לא עושים

 

 שמואל חנוך: 

 .המרכולים נערכים לקנייה באמצעות

 

 בוריס גרוסמן: 

 שמוליק, זה יהיה לפחות שבוע עד שיגיעו הדברים. 

 

 גיא יפרח:

של  לא, אולי   צריך להגיד שלכל מי שיש לו בעיה בציוד, יש לו בעיות בבית, לוגיסטיות, יש בעיה 

למוקד   מתקשרים  זה   107, מוקד  107תרופות,  את  להעביר  יודע  הוא  עכשיו,  זה  את  לתכנן  יודע 

לצוותי ההתערבות שהוקמו, צוותי ההתערבות האלה גם יקבלו גיבוי של חיילים מפיקוד העורף. 

 .י לא יודע מה יהיה ההיקף, אבל אני מקווה, אנ 

 

 בוריס גרוסמן: 

 תהיה בעיה קשה מאוד עם תרופות.

 

 גיא יפרח:

 סטודנטים שזה מה שהם עושים.  100יש 

 

 : חנוךשמואל 

 חיילים.  50סטודנטים ועוד  100

 

 גיא יפרח:

 סטודנטים מטפלים בתרופות.  100
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 בני כשריאל:

 ובשביל זה יש את הרווחה.  107אותה, בשביל זה יש חבר'ה, אם תהיה בעיה נצטרך לפתור 

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 בני כשריאל:

 גיא, אתה רוצה לדבר קצת על בידור ופעילות תרבות? ואחרי זה תחבורה, בוריס.  

 

 יהודה אסרף:

 דחיתם את המסיבות של פורים? 

 

 גיא יפרח:

 . זו הזדמנות, היינו סקפטיים דרך אגב, עזוב רגע ציניות, אתה יודע, בני, שכחתי להגיד לך ו

 

 יהודה אסרף:

 לא, אני לא ציני, אני הקפאתי את עצמי מזמן, מלפני חודש, מבחינתי צריך להגיע פורים בעוד שבוע. 

 

 גיא יפרח:

לא, בני, תדע לך, אבל ההחלטה לסגור את המסיבה של פורים בסופו של דבר הייתה החלטה גאונית. 

 רוב האנשים היום נדבקו מזה.  

 

 

 

 יהודה אסרף:

ברצינות, הוא צודק, אני רוצה להצדיק את כבוד סגן ראש העיר. אני רוצה להצדיק את גיא ולהגיד  

 לו שבאמת המחולל הרציני ביותר של כל העניין הזה של המגפה זה היה מסיבות פורים. 

 

 בני כשריאל:

 במצפה נבו לא שמעו לנו ועשו מסיבת פורים. 

 

 יהודה אסרף:

 יכול להיות שלא שמעו. זו החלטה נכונה של העיר ושל קברניטי העיר וזה הוכיח את עצמו. כן, 

 

 בני כשריאל:

ההחלטות האלה לא היו קלות, הן היו קשות, היו לי חוות דעת אגב הפוכות ואני בכל זאת החלטתי 

 להוריד את הכול. 

 

 יהודה אסרף:



 29/3/20מיום   19מס' ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים 

 12 

 אז יישר כוח על ההחלטה. 

 

 בני כשריאל:

 , זה די עצוב שאין לנו מסיבת פורים, אבל זה מה שיש. לא יישר כוח

 

 יהודה אסרף:

 אולי ביום העצמאות נצא.  

 

 בני כשריאל:

 בעזרת ה'.   

 

 גיא יפרח:

קשישים שמקבלים היום   200מילה לגבי הקשישים. שתדעו שאנחנו עושים כרגע מיפוי נוסף. יש  

הצרכים שלהם. אנחנו גילינו שיכול להיות שיש לנו מתנדב שעובד מולם באופן יומיומי ודואג לכל  

יותר קשישים שהם בודדים כי קיבלנו את הכספת הנצורה של ביטוח לאומי. אם אתם יודעים על  

חורי   למירב  אותם  להפנות  מוזמנים  אתם  הזה  בנושא  להתנדב  שמעוניינים  נוספים  מתנדבים 

אמרתי, יש צוותי התערבות שעוסקים   שמרכזת את כל תחום המתנדבים. זה משהו אחד. וחוץ מזה,

 פלוס וכל מי שיצטרף לבודדים. 65-ב

  

 שמואל חנוך: 

וגם, גיא, כל תושב שזקוק לעזרה כלשהי תציפו, אנחנו הוספנו ארבעה דוברי רוסית לעירייה לעבודה  

 השבוע בגלל הצורך.  

 

 

 גיא יפרח:

וקצת נזקקים,   450- סוף אפריל ל. חוץ מזה יש מענה עד  107כל תושב שזקוק לעזרה כלשהי, מוקד  

 בזכות כסף שגייס ראש העיר, בזכות כסף שגייס מעוד כל מיני עמותות ואנשים. 

 

 בני כשריאל:

גיוס תרומות  עבודה מאומצת, היא עשתה  עשתה  לרחלי ואסל, היא  להודות  כאן באמת צריכים 

, והיא עבדה גם מול תורמים אחרים כשבסך הכול 4,500המוני בדף פייסבוק שפתחנו והגיעו לשם  

דולר. אנחנו נגיע בערך לתרומות עבור משפחות רווחה    15,000הגענו לתקציבים טובים מאוד, עוד  

 שקל.  100,000-בערך לכ וקשישים

  

 גיא יפרח:

 יותר. הוצאנו כבר יותר.  

 

 בני כשריאל:

 לא, בלי העירייה, מתרומות. 
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 גיא יפרח:

אבל אני רוצה להגיד שבסוף אפריל ייגמרו התרומות וכל מי שיכול פה לגייס תרומות או של סלי 

באפריל אין    30-חשוב כי ממזון או של כסף שאנחנו נמיר אותו לתלושים מוזמן לעשות את זה, זה  

 לנו איך לעזור לאותן משפחות נזקקות ויש כאלה שזקוקות לזה. 

יהיה   הפגתית,  פעילות  עשינו  אז  ההפגתית.  הפעילות  זה  עליו  דיבר  העיר  שראש  האחרון  הדבר 

פעמיים בשבוע משאית שתסתובב בין השכונות והרחובות כדי להעלות את המורל. כל בוקר יש או 

על ידי גננת או התעמלות וכושר לכל המשפחה ובמהלך היום באופן קבוע המתנ"ס   סיפור לילדים

הראשונים מקבלים פרס  20מארגן כל מיני אירועים הפגתיים און ליין, חידה יומית לכל המשפחה, 

מדיה חדשות יומיות  -למפתן הדלת. כל יום בשעה שש יש בפייסבוק של המתנ"ס, העירייה והאדו

כונים רק של מעלה אדומים, מבזק כזה של כמה דקות. ועוד כל מיני אירועים, עם כל החדשות והעד

 אפשר לעקוב אחרי הדברים בפייסבוק ובאינטרנט.

 

 בוריס גרוסמן: 

רציתי להגיד כמה דברים. הבאנו שישה מתנדבים וגם חבר'ה שלי שעובדים איתי ביחד, גם אילה 

כל ניצולי השואה בטלפון, שאלנו מה המצב, וגם אלי וגם עוד שישה אנשים, אנחנו הגענו כמעט ל

וגם דאגנו ולמי שיש בעיות העברנו לרווחה. כל הרשימות הן ביחד עם הרווחה שלנו, הכול ביחד  

, הם  בכו כשהם 95וגם     90, 80,  70בתיאום מלא. אנשים מאוד מאוד מעריכים את זה, אנשים בני  

 שמעו שמישהו מתקשר. זה דבר ראשון.

נסיעות גם להדסה עין כרם וגם להר הצופים   20-תחבורה. מהיום הוספנו עוד בערך כ  דבר שני, לגבי

, 12, שהיו שם ארבעה לפני כמה ימים, מהיום זה בערך  23וגם בעיר מעלה אדומים, אוטובוס מספר  

נסיעות, זה גבעת המייסדים, כי יש שם בעיה לצאת, אז זה גם לגבעת המייסדים. סך הכול בבוקר   13

שלושה, אבל הבטיחו לנו  -אנשים באוטובוסים, באמצע היום כמעט שאין אנשים, שניים  20יש עד  

עוד כמה נסיעות. לא בטוח שמחר יהיו נסיעות בכלל, דיברתי עם מנהל אגד תעבורה, תלוי מה תהיה  

 פחות ממה שהיום, זה תלוי מה יהיה. זה הכול. 80%-החלטת הממשלה, יכול להיות שמחר יירדו ל

  

 יאל:בני כשר

תודה, בוריס. לבקשת מנהל אגף שפ"ע, רון צרפתי, הרבנים הוציאו הנחיה לגבי כמה דברים. אנחנו  

גם כן נוציא הנחיה לתושבים שאין לשרוף חמץ בחוץ כי אין לנו מספיק עובדים לפזר חביות ולנקות 

יבש ואנחנו פוחדים גם משרפות. אנחנו מאמינים שעד פסח חלק מהעשבייה הירוקה מסביב תתי

ואנחנו לא רוצים להגיע לשרפות, לא במכולות ולא בחוץ. תצא הנחיה, ההנחיה תהיה כזאת, אני  

אתייעץ עם גילי רוגל בעניין, שמי שכן ישרוף בחוץ יקבל דוח. אז כולם יעשו, לפי הרבנים, קומץ של  

 האפר לפח. כף יד ביעור חמץ בתוך הבית, לא בעיה לשרוף את זה בתוך הבית ולזרוק את 

 

 ג'קי עזרא:

 לגבי מכירת חמץ, הופץ באינטרנט, מי שרוצה למכור יש טופס מסוים למלא פרטים. 

 

 בני כשריאל:

 בסדר גמור, תודה. 
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 אני מתכבד לנעול את הישיבה. חג פסח שמח וכשר לכולם.  

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה

 
 
 

 


