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 פרוטוקול  
 

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 

 2020ביולי  22יום רביעי, א' באב התש"פ, 
 

 נוכחות 
  :נוכחים

 ראש העיר  –מר בני כשריאל 

 ראש העיר וממלא מקוםסגן  –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 ת העיר חברת מועצ –רוזי ישי  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר   –ברנדה הורביץ  רתגב

  

 :חסרים

 חבר מועצת העיר  –ר יהודה אסרף מ

 חברת מועצת העיר  –ליאת מארק  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן 

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 

 :משתתפים

 גזבר העירייה  –ר מוטי ברשישת מ

 יועמ"ש לעירייה  –עו"ד גילי רוגל  

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני  

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה ובדת  ע –ענת רחמים  רתגב 
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 על סדר היום: 
 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

 עיר.עדכון שכר עוזרת בכירה ומנהלת לשכת ראש ה .3

 מינוי עו"ד חנה כהן כמנהלת מחלקת נכסים של העירייה.  .4

אישור תבחינים להקצאת מקרקעין למוסד העוסק בפעילות התנדבות למען הקהילה   .5

 בתחום השאלת ציוד רפואי ושיקומי. 

 תאגידים עירוניים.  –דוחות  .6

 . 2074אישור תב"ר  –תוספת לסדר היום  .7

 

 שיבת המועצה י
 בני כשריאל:

אנחנו רוצים לאחל בשם חברי המועצה מזל טוב וסימן טוב לשמוליק המנכ"ל, שלשום נולדה לו בת. 

לאמא ולנולדת שלום, הן בריאות, ואנחנו מאחלים באמת הרבה הרבה נחת מהבת ומכל הילדים 

 בעצם, הרבה שמחה. 

להצבעה.   ועדת הכספים עברה על כל התב"רים ואישרה אותם פה אחד כל הסיעות. אז אני מעלה

 יש עוד תוספת? 

 

 דוברת:

 כן.

 

 בני כשריאל:

, תב"ר 1221, תב"ר  1220תעבירי לכולם. אני מעלה להצבעה את התב"רים לפי הסדר. תב"ר מספר  

, תב"ר 1847, תב"ר  2025, תב"ר  2067, תב"ר  1890, תב"ר  1834, תב"ר  1831, תב"ר  2070, תב"ר  2070

,  2074, והתב"ר החדש, תב"ר  2073, תב"ר  2072, תב"ר  2071, תב"ר  2069, תב"ר  2068, תב"ר  1748

וילנא דקל  תיכון  אקוסטית  יש ינגישות  להצבעה.  מעלה  אני  אז  התב"רים?  לגבי  שאלות  יש   .

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 בגבעת המייסדים )הגדלת תב"ר(   יחידות דיור  580תכנון תב"ע ובינוי  - 1220 פרתב"ר מס
 משרד השיכון -₪  4,500,000 –תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪  4,500,000 –תשלומים 

 ₪   8,670,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה 
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 בנופי סלע מזרח )הגדלת תב"ר(  ידות דיוריח 2000תכנון תב"ע ובינוי  -1221 מספרתב"ר 
 השיכוןמשרד  -₪  3,000,000 –תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪  3,000,000 –תשלומים 

 ₪  16,100,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד: החלטה 

 

דרום מזרח,  07תכנון תב"ע ובינוי שכונה וגשר המיצדים, שכונת  -2070 פרתב"ר מס

 E1-הצלף ו
 משרד השיכון -₪  5,000,000 –תקבולים 

 קבלניות  בודות ע -₪  5,000,000 –תשלומים 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה 

 

 , מעבדות מחשבים )הקטנה וסגירת תב"ר( 1831תב"ר 
 מלווה )הקטנה(-₪   84,000 -תקבולים

 עבודות קבלניות )הקטנה( -₪  84,000 -תשלומים

 וייסגר  316,000לסך של  לאחר ההקטנה יגיע התב"ר 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה 

 

 )הקטנה וסגירת תב"ר(  בית ספרהצטיידות מחשוב מזכירות  1834תב"ר 
 מלווה )הקטנה(  -₪   72,000 -תקבולים

 עבודות קבלניות )הקטנה( -₪  72,000 -תשלומים

 ₪ וייסגר  68,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה

 12 :דבע 

 .אושר פה אחד :החלטה 

 

 

 

 )הגדלה(  בבית ספרתשתיות מחשוב  1890תב"ר 
 מלווה )הגדלה( -₪  156,000 -תקבולים

 עבודות קבלניות )הגדלה( -₪  156,000 -תשלומים
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 ₪   249,764לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה

 12 :בעד 

 .אושר פה אחד: החלטה 

 

 ( 1749092 פרישן מול חדש )הזמנה מס 2067 תב"ר
 משרד השיכון  -₪  5,392,046 -תקבולים

 עבודות קבלניות  -₪  5,392,046 -תשלומים 

 : להלן פירוט העבודות

 ₪   2,798,386 –קריאת מדי מים מרחוק )קר"מ(  כתמער •

 ₪  1,000,000 –עבודות בטיחות וחניות  -העירית וברח •

 ₪ 349,830 – ביצוע סיבים אופטיים בפארק המרכזי  •

 ₪  150,000 -ציפוי קירות באבן  –הנחלים  וברח •

 ₪  130,000 –שיקום נתיב הקרונית  -הנחלים וברח •

 ₪  400,000 –הצללות בשצ"פים  •

 ₪   250,000 -הצללות בגני ילדים •

 ₪  150,000 –הערבה והרותם וב ת רח החלפת עצי הפיקוס במדרכו •

 ₪   163,830 – ציפוי אבן  -כיכר יהלום •

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה 

 

 )הקטנה וסגירת תב"ר(  החלפת תאורה לתאורת לד בבריכה המקורה – 2025תב"ר 
 מלווה )הקטנה(  -₪   30,000 -תקבולים

 עבודות קבלניות )הקטנה( -₪  30,000 -תשלומים

 לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך אפס ₪ וייסגר

 צבעה: ה

 12 :בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה 

 

 

 שיפוצים ובטיחות קאנטרי ומבנה המתנ"ס )הגדלה(  – 1847תב"ר 
 מלווה )הגדלה( -₪   30,000 -תקבולים

 עבודות קבלניות )הגדלה( -₪  30,000 -תשלומים

 ₪   115,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה
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 12: בעד 

 .אושר פה אחד ה:החלט 

 

 אלמוג )הגדלה(  נגישות פיזית פרטנית בית ספר -1748 פרתב"ר מס
 החינוך )הגדלה(שרד מ -₪  8,222 -תקבולים 

 ניות )הגדלה(בודות קבלע -₪  8,222 -תשלומים 

 ₪   287,130לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אחדאושר פה : החלטה 

 

 נגישות פיזית פרטנית בית ספר תומר רחל  -2068 פרתב"ר מס
 החינוך שרד מ -₪  772 -תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי   -₪  772 -תשלומים 

 צבעה: ה

 12 :בעד 

 .אושר פה אחד: החלטה 

 

 צמח השדה  ממלא מקוםנגישות פיזית פרטנית בית ספר  -2069 פרתב"ר מס
 החינוך  שרדמ -₪  255,553 -תקבולים 

 לניותבודות קבע -₪  255,533 -תשלומים 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה 

 

 

 קל וילנאי  דנגישות פיזית פרטנית בית ספר תיכון   -2071 פרתב"ר מס
 החינוך  שרדמ -₪  319,000 -תקבולים 

 קבלניות  בודותע -₪  319,000 –תשלומים 

 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אחדאושר פה : החלטה 

 

 נגישות אקוסטית גן ענבר  -2072 פרתב"ר מס
 החינוך  שרדמ -₪  30,000 -תקבולים 
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 קבלניות   בודותע -₪  30,000 –תשלומים 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה 

  

 נפה  אנגישות אקוסטית גן  -2073 פרתב"ר מס
 החינוך  שרדמ -₪  30,000 -תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪  30,000 –תשלומים 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד: החלטה 

 

 בני כשריאל:

 הודעות ראש העיר יהיה בסוף ואל תשכחו שיש לנו היום גם ועדת בניין עיר.  

, יש כאן את 55%-ל  50%-עדכון שכר עוזרת בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר. היא עולה מ  -  3סעיף  

הנספח, את האישור של גלית וידרמן, מנהלת אגף בכיר בקרת הון. שש שנים לא העלינו אותה ואני  

 חושב שזה מגיע לה. יש למישהו שאלות?  

 דובר:

 למה לא העלית את זה לפני חמש שנים? 

 אייל פישלר: 

 שלא להיות פה כשאנחנו מדברים על זה. 

 

 בני כשריאל:

כן, היא יצאה, ביקשתי ממנה לצאת. אני מעלה עדכון שכר עוזרת בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר  

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד: החלטה 

 

 בני כשריאל:

מינוי עורכת דין חנה כהן, שנבחרה כמנהלת מחלקת נכסים של העירייה. היא צריכה את -  4סעיף  

ההסמכה הרשמית, הסמכת עורכת דין חנה כהן כרשמת נכסים של העירייה, היא צריכה את זה מול 

משרד הפנים ומול כל ניהול פנקסי המקרקעין של העירייה וביצוע רישום הנכסים על פי הוראות 

נס לתפקיד הזה במקום שרי איילון. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. אגב, אני  הדין. היא תיכ 

רוצה לומר לכם שהיא בחורה באמת לעניין, אני מאחל לה הצלחה רבה. לפעמים אני אומר מטאטא 

 חדש מטאטא טוב, אבל אני מקווה שבנושא הזה אנחנו באמת קיבלנו מישהי טובה מאוד.  

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אחד אושר פה :החלטה 
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 בני כשריאל:

למען הקהילה     -  5סעיף   למוסד העוסק בפעילות התנדבות  אישור תבחינים להקצאת מקרקעין 

דנה בתבחינים ואישרה אותם. מצורף    15.7.20בתחום השאלת ציוד רפואי. ועדת ההקצאות מיום  

 בזה התבחינים לאישור המועצה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 דובר:

 אגב, את התבחינים האלה הכינה גם חני כהן. מגיע לה הפרגון הזה. 

 

 בני כשריאל:

גם חני הכינה. בהזדמנות זו נגיד לה תודה. נמסור לה פרגון ונגיד לה תודה. טוב שאמרת את זה, אני  

 לא ידעתי. 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד: החלטה 

 

 בני כשריאל:

דוחות. החברה    -  6סעיף   מגישים  העירוניים  התאגידים  שנה  כל  כמו  עירוניים.  תאגידים  דוחות 

הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים נמצאת פה. יש שאלות לחברה הכלכלית? אז אנחנו מאשרים את 

הדוחות של החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים ואת הדוחות של מעלה אדומים חברה לתכנון  

 נגדות? הימנעות? עבר פה אחד.ופיתוח. שניהם. יש הת

 

 אייל פישלר: 

 ה המתנ"ס לא באים? למה החברה הכלכלית באים והמתנ"ס לא באים? אבל למ

 

 

 בני כשריאל:

 אני המתנ"ס.

 

 גיא יפרח:

 לא, למה הם לא הביאו את הדוחות?  

 

 בני כשריאל:

 הם יביאו לישיבה הבאה.  

 

 גיא יפרח:

 לישיבה הבאה הם יביאו את זה. 

 

 אייל פישלר: 
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 , להבין  2019לא, זה מעניין להבין לא רק את הדוחות של 

 

 בני כשריאל:

אין לנו בעיה, אני מוכן גם לעשות ישיבה מיוחדת עם המתנ"ס על כל מה שהם לא עושים בקורונה.  

אין לי בעיה, כי כולם בחל"ת. אנחנו נביא את המתנ"ס ונדבר איתם. המתנ"ס יגיעו לישיבה הבאה 

 את הכול.   ויסבירו 

 

 בוריס גרוסמן: 

 יש קורונה, יש בעיות.  

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד ה:החלט 

 

 בני כשריאל:

 מעלה אדומים, מפעלי תרבות בעירבון מוגבל, זה כמובן היכל התרבות.  

 

 אייל פישלר: 

 גם היכל התרבות עובדים 

 

 בני כשריאל:

 אותו שאלה? בבקשה. מי צריך להיות פה חוץ ממנו? הנה הוא פה, היושב ראש פה. אתה רוצה לשאול  

 

 

 

 גיא יפרח:

קודם כל, כמו שאתם רואים, גם היכל התרבות וגם קרן מוזיאון הצייר משה קסטל מסיימים באיזון 

לתועלת  חברה  הם  הכלכלית  מהחברה  להבדיל  שלהם.  הדוחות  ואלה  האלה  השנים  את  תקציבי 

 קציבי, לא להפסיד ולא להרוויח.  הציבור והמטרה שלהם זה לסיים באיזון ת

היכל התרבות כרגע, אם אתה שואל על המצב הנוכחי, בגלל הקורונה הוא נמצא עכשיו סגור. הייתה 

שמאפשרים   שהודיעו  ל  250תקופה  מיוחד  אישור  אפילו  קיבלנו  בהיכל,   400-ואנחנו  משתתפים 

יים וכו', כרגע זה נסגר מחדש. נערכנו, תו סגול, רכשנו כל מה שצריך, התארגנו לכרטיסים דיגיטל

מהעובדים, למעט  99%, כמעט כל העובדים,  בחופשה ללא תשלוםעד עכשיו כמעט כל העובדים היו 

חזרו   הם  יומיים.  שהיה  ויגאל  תשלוםרחל  ללא  השנה    מהחופשה  פתיחת  לקראת  להתארגן  כדי 

 עד יעבור זעם. ועכשיו, אנחנו עושים דיון ביום ראשון, כנראה יצטרכו לשוב להיות בחל"ת

מבחינה כלכלית אנחנו שוקלים. בהתחלה חשבנו שמה שנעשה זה נדחה את עונת המנויים ולא נעשה 

עובר   שהזמן  שככל  להיות  יכול  עכשיו  הבודדים,  הכרטיסים  של  כספי  החזר  עשינו  כספי,  החזר 

איזה שהוא   ואנחנו לא רואים אפשרות לפתוח את עונת המנויים, גם באיחור, אז יכול להיות שנעשה

זיכוי למנויים. מבחינה כלכלית עשינו דוח רגישות, ישבנו גם עם הגזבר וגם עם סגן הגזבר, מה קורה  

אם פותחים אותנו בספטמבר, מה קורה אם לא פותחים אותנו כל השנה וכו'. אני מעריך שאנחנו  
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בתמיכ תמשיך  שהעירייה  ובתנאי  תקציבי  גירעון  ללא  הזו  השנה  את  גם  לסיים  הקבועה נוכל  ה 

שלהם, כי יש הוצאות קבועות ללא הכנסות. אנחנו עשינו כמה דברים כדי לצמצם את העלויות, 

גירעון בהנחה שהעירייה   ללא  לסיים  לנו  יאפשר  וזה  בעיקר בשכר, הוצאנו את האנשים לחל"ת, 

 תמשיך ל 

 

 אייל פישלר: 

 ההוצאות הקבועות ללא שכר בעצם מכסה התמיכה של העירייה?  

 

 רח:גיא יפ

 בערך. כן.  

 

 אלינה אייזנברג:

 ואי אפשר להציע שאנשים שכן רוצים לעשות מנוי עתידי ולהזרים איזה שהוא כסף?  

 

 גיא יפרח:

בינתיים אנחנו לא צריכים את זה, בינתיים מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מזכים את המנויים כרגע 

יא תיפתח מאוחר יותר. זה נותן לנו ודוחים את עונת המנויים, במקום שהיא תיפתח כמו כל שנה ה 

 איזון תקציבי, שאנחנו לא ניכנס לגירעון.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 הבעיה שאי אפשר לדעת מתי זה חוזר. 

 

 בני כשריאל:

 עוד שאלות?  

 

 ברנדה הורביץ: 

אתה אומר שעשית את הסיכונים, מה הסיכונים? איך אפשר אולי מבחינה תקציבית, לתחזק את 

 אחד, מצד שני מה האופציות?המקום מצד 

 

 גיא יפרח:

, בהנחה שאנחנו ממשיכים באותו סבסוד עירוני אנחנו מסוגלים לסיים כרגע 2020אני אומר, שנת  

 באיזון תקציבי.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 בלי פעילות?  

 

 גיא יפרח:

 בלי פעילות. זה נכון גם לגבי המוזיאון, בגדול.  
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 בני כשריאל:

י המוזיאון והיכל התרבות? אז אני מעלה את שני הדוחות האלה להצבעה. אוקיי. עוד שאלות לגב

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, אין צורך להצביע. 

 

 בני כשריאל:

 אגב לא צריך לאשר, אבל בכל זאת, ליתר ביטחון. 

 צבעה: ה

 12: בעד 

 .אושר פה אחד: החלטה 

 

 בני כשריאל:

 :ראש העירהודעות 

ואנחנו   בת  נולדה  לשמוליק  עכשיו,  רק  שהגיעו  לאלו  חנוך.  לשמוליק  טוב  מזל  אמרנו  כל  קודם 

 מאחלים לו מזל טוב.  

 

 דובר:

 היה תיקון בעניין של הקרוונים, בוועדה שעברה אישרנו את זה.

 

 בני כשריאל:

 במועצה שעברה אישרנו את זה.  

  113לה. אנחנו עיר ואם בישראל, לצערי, יש לנו כבר  בנושא הקורונה, המצב שלנו כמו במדינה, עו

חולים נכון לרגע זה, לך תדע אם יעלה עוד הלילה או לא יעלה עוד הלילה. אנחנו מנסים בכל מערכות 

שיפוצים שם,  בנושא של  לבריכה  לצערי היום, הייתי בדרך  וגם בבתי הספר של הקיץ.  ההסברה 

יו עם המסכות, גם היא הייתה עם המסכה בדיוק ככה  וראיתי מורה שבאה עם כיתה והילדים לא ה

 עם הילדים. 

הייתה לנו ישיבה גם המשטרה, ביקשנו אכיפה מוגברת. הם עושים את זה במרכולים, יש בדיקות, 

 אבל אי אפשר לרוץ אחרי כל אחד בעיר הזאת. 

אבל הדביקו לרוב אלה שנדבקו עד היום נדבקו בחוץ, בירושלים או משהו כזה, במסיבות או זה,  

את כל המשפחה ואז המשפחה העבירה את זה הלאה. יש לנו ממש משפחות שלמות שחולות. חלק 

מהם הוצאנו לבתי מלון, חלק מהם נשארים בבית. יש לנו שניים בבית חולים, מונשמים או במצב 

או   קשה. יש לנו שני נפטרים, מבוגרים, אחת שהייתה כמה שנים בבית אבות, נפטרה לפני שבועיים 

 שלושה, ואחד שנפטר לא מזמן, היה בעל מפעל כאן במישור אדומים, בן שטרית.   

 

 דובר:

 , היו לו מחלות.  92בני, הם לא נפטרו מקורונה. הם נפטרו מקורונה? בן 
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 בני כשריאל:

 כן, נפטר מקורונה. היה לו מחלות רקע.  

 

 דובר:

 . 97בגיל 

 

 בני כשריאל:

92  . 

 

 דובר:

 , אשתו אמרה לי. 97

 

 בני כשריאל:

השרה להגנת הסביבה הייתה פה, היא סיירה פה ונתנו לה הסבר בפרט על שני דברים, האחד זה 

כמובן המפעל להשבת אנרגיה, מה קורה וכו'. היא באמת התעניינה כי היו אצלה אנשי כפר אדומים 

שישה ילדים, עשו -ועוד ארבעה  שישה מבוגרים-והסביבה שהתלוננו נגד זה. הגיעו להפגנה ארבעה

לי גם ביום שישי שעבר הפגנה, לא האחרון, אלא לפני כן, אותם אנשים, ביניהם בחורה שהיא הבת 

 של אורי אריאל ובעלה, שאין צורך להכביר במילים. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אבל, בני, זה שיח שם. רק שתבין.  

 

 

 בני כשריאל:

על כמובן  זה  איתה  שדיברנו  השני  מחכים   הדבר  כולם  כמובן.  מהפרק  ירד  שבינתיים  הסיפוח, 

על   לשרים  מיילים  הוצאתי  לשרים.  להסביר  ממשיכים  אנחנו  אבל  הברית,  בארצות  לבחירות 

הנקודות שחשוב לנו שייעשו לפני שבכלל מחליטים, אבל כולם עסוקים בעניינים האישיים שלהם, 

יה לאופוזיציה. הבלגן שחוגג והראש של  במלחמות בתוך הקואליציה, בתוך המפלגות, בין הקואליצ

כולם, המלחמות שלהם בקורונה השכיחו את כל שאר הדברים. אני רוצה לומר לכם, אף אחד לא 

מתעניין. הייתי בשיחת טלפונית עם צחי הנגבי, פגשתי את יריב לוין, דיברתי עם יועז הנדל בטלפון. 

ועצת יש"ע בינתיים עושה סבב בין השרים את אף אחד היום זה לא מעניין, ממש ככה. ממש ככה. מ

וחברי הכנסת, כלומר היושב ראש והמנהל שלו, קראו לי לבוא כמה פעמים, אבל לא היה טעם ללכת, 

 מה יש ללכת?  

פרויקט  את  ממשיכים  אנחנו  לפה,  הגיע  הלוויין  בפרויקט  הישראלית  החלל  סוכנות  ראש  יושב 

שמשתת תיכוניים  ספר  בתי  ארבעה  יש  מקווה  הלוויין,  אני  נכון.  יותר  שלושה,  בעצם  בזה.  פים 

שהרביעי ייכנס לזה, שהישיבה התיכונית ייכנסו לזה בשנה הקרובה. זה אמי"ת בנים, אורט תעופה 

יודע,  לא  אני  אבל  להגיע,  התיכונית  לישיבה  גם  הצענו  שעברה  בשנה  וילנאי.  דקל  וכמובן  וחלל 

ת אמי"ת בנות ואת הישיבה התיכונית, את שניהם. מסיבות שונות זה לא יצא. אני רוצה גם לעניין א 

בינתיים אנחנו תלויים בתקציב שעוד לא אושר על ידי הממשלה למשרד המדע כי אנחנו מקבלים 
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את התקציב ממשרד המדע, אבל זה פרויקט שאומרים לנו שבין אוקטובר לדצמבר החללית שלנו 

ה אדומים עשתה עם התלמידים שלה. כבר מוכנה והיא תטוס לחלל. זה אחד הדברים היפים שמעל

 י"ב מטיסים חללית, מי חשב על זה בכלל?  -התלמידים בכיתות י"א

 

 ברנדה הורביץ: 

 הייתי בהשתלמויות אז, לפני שנה  

 

 בני כשריאל:

 כן. נדמה לי שיש שש או שבע ערים במדינה שעושים את הפרויקט הזה ואנחנו נבחרנו.  

 

 דובר:

 ? היא לא מאוישת. היא מאוישת

 

 ברנדה הורביץ: 

לא מאוישת, אבל זה מרשים. הייתי בהשתלמויות שעשו אז למנהלים וזה פשוט מרשים וזה מדהים 

 שאנחנו שם. 

 

 בני כשריאל:

 כן, מרשים מאוד.

 

 בני כשריאל:

שביתת העובדים הסוציאליים. אנחנו כולנו תמכנו בהם ואני מבין שגם חלק מהחבר'ה פה, כמו אייל 

 וגיא, ועוד מי היה שם בהפגנה של העובדים הסוציאליים?  

 

 גיא יפרח:

 ברנדה. 

 

 בני כשריאל:

ברנדה. תודה רבה. אנחנו תמכנו בהם, אנחנו גם הוצאנו את הפוסט, גם מרכז השלטון המקומי תמך 

בהם. כמעט כל ראשי הרשויות חתמו על המכתב שתומך בהם, ביניהם כמובן מעלה אדומים, ופנינו  

 לראש הממשלה, הם הגיעו להסכם. 

 

 דובר:

 בזמן האחרון מה שאתה תומך אתה מצליח, שמת לב? 

 

 בני כשריאל:

 הם הגיעו להסכם. 

 

 אייל פישלר: 
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כך   כל  לא  זה  בסוגריים,  זה  את  אומר  אני  לעבודה,  שחזרו  הסוציאליים  העובדים  אם  אבל  בני, 

לישיבת המועצה, אבל יש להם בעיה פיזית עכשיו שהם חזרו כולם לעבודה, הם יושבים סרדינים 

 אחד על השני ובלתי אפשרי להסתדר עם ההגבלות של הקורונה.  

 

 בני כשריאל:

 יש שיטת הקפסולות. 

 

 פישלר:  אייל

 כן, אז צריך לחלק אותם, למצוא להם מקום באיזה בית ספר או לא יודע.

 

 בני כשריאל:

שמוליק ביום ראשון חוזר מהחופשה שלו, מחופשת הלידה שלו. בכלל לכל העובדים נצטרך לעשות 

 את שיטת הקפסולות.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא באים אנשים, לא נפגשים אנשים  

 

 אייל פישלר: 

 העובדים עצמם יושבים נורא צפוף. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 מקסימום שניים בחדר, אין יותר משניים. 

 

 ל:בני כשריא

אוקיי. פרויקט מחשב לכל ילד. קיבלנו תרומות, גם ממפעל הפיס, גם ממשרד ראש הממשלה וגם 

מ עלה  המספר  לכן  תרמה,  הנוצרית  מחולקים 85- ל  20-השגרירות  האלה  שהמחשבים  כמובן   .

לילדים, בפרט בתקופה הזאת של הקורונה שיהיה לימוד גם מרחוק, לילדים ממשפחות מעוטות 

ממליצים עליהם, מנהל כל בית ספר ממליץ על הילדים, זה עובר לרווחה, הרווחה  יכולת שהמנהלים  

 בודקת ומאשרת. עדיין אנחנו צריכים לקנות עוד מחשבים, אבל זה בינתיים התקציב שיש בידינו. 

 

 אלינה אייזנברג:

 זה ממליצים המנהלים עצמם?  

 

 בני כשריאל:

 את זה לפי סדרי עדיפויות.   המנהלים של בתי הספר נותנים את השמות, נותנים

 

 ברנדה הורביץ: 

 יש פרמטרים, יש קריטריונים. 
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 בני כשריאל:

 יש קריטריונים לכולם, זה דבר מאוד מוסדר על ידי משרד ראש הממשלה.

 

 אלינה אייזנברג:

כל הקורונה אני רק חשבתי על זה, יש לי ארבעה ילדים, כולל ליטל, לכולם היה זום וכולם לפעמים 

 ביחד. זה המזל שהיה לי לפטופ ועוד מחשב וטלפון נייד.  

 

 בני כשריאל:

 כן, אבל, אלינה, אנחנו נותנים את זה למשפחות מעוטות יכולת באמת. 

 

 אלינה אייזנברג:

 כל הזמן, שלי ברוך ה' יש, מה עושה משפחה שאין לה? כן, ברור. זה מה שחשבתי 

 

 בני כשריאל:

בעיה, היא בבעיה. המשפחות האלה גם עוברות הכשרה, שזה לא יהיה רק פיל לבן שם וישחקו שם  

משחקים. יתרה מזאת, למי שאין לו אינטרנט שמים אינטרנט, נותנים להם אינטרנט בשנה ראשונה  

 מסננים אתרים.  –חינם וחוסמים את כל האתרים 

 

 אלינה אייזנברג:

 יפה.

 

 

 בני כשריאל:

עם   יפה  טקס  לעיר.  בכניסה  לחיילים  וקפה  מזון  שמחלק  למזנון  הכוונה  חמה,  פינה  טקס  היה 

התורמים. גיא היה שם, אני לא יכולתי להגיע, זה באמת יפה. זה גם מסודר שם יפה. מדי פעם אנחנו  

 נשפר שם כמה דברים יפים, אבל המקום מאוד יפה ומאוד מסודר.  

המ לכל  תודה  להגיד  רוצה  אני  החייל. כאן  למען  והאגודה  צוות  אנשי  ביניהם  למיניהם,  תנדבים 

באגודה למען החייל, אגב, יש חילופי גברי, שמוליק פניאל, שהיה היושב ראש, ביקש לעזוב, במקומו 

נכנסת לימור שמואל, היא גמלאית מצה"ל, היא השתחררה מצה"ל רק עכשיו בדרגת רב סרן. היא 

 היא כבר התחילה לארגן עוד נשים יחד איתה, צעירות. צעירה, דינמית, רוצה לעשות וכו'.  

 

 ג'קי עזרא:

 היא יודעת להביא תרומות?  

 

 בני כשריאל:

היא יודעת גם להביא תרומות. עד עכשיו אף אחד מיושבי הראש לא הביא תרומות, אולי עכשיו  

 יהיה משהו.  

 

 אייל פישלר: 
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 שיהיה בהצלחה. 

 

 בני כשריאל:

 כן. היא תעשה את זה, היא נראית לי מאוד דינמית וגם מסביבה יהיו חבר'ה, נשים וגברים דינמיים. 

מלגות לסטודנטים שכמובן היו צריכים לתרום בקהילה, אם   120חלוקת מלגות לסטודנטים. נתנו  

 זה בפרויקט פר"ח ואם בפרויקטים אחרים.  

את דודו מתתיהו, הוא נבחר להיות ציר בליכוד  זהו זה, חבר'ה, זה העניין. ולברך בסופו של דבר  

 העולמי, הוא ְיַיצג אותנו נאמנה בליכוד העולמי. 

 

 דודו מתתיהו: 

 בתמיכה של ראש העיר, אחרי שהוא הוציא פוסט. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 יש הרבה עבודה.  

 

 בני כשריאל:

 אני מתכבד לנעול את ישיבת המועצה, תודה רבה לכם. 

 

 _________________ _____      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר          מנכ"ל ומזכיר העירייה


