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 נוכחות:
 
 

    נוכחים: 

 ראש העיר –מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  – מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר    –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר  –ליאת מארק  רתגב  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר   –רוזי ישי  רתגב

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא   

 חבר מועצת העיר   – מר אייל פישלר

 חברת מועצת העיר  –ברנדה הורביץ  רתגב

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר  

   

 

     חסרים: 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

   יר חבר מועצת הע –מר יהודה אסרף   

  

     משתתפים:     

 יועמ"ש לעירייה  –עו"ד גילי רוגל  

 מבקר העירייה  – מר חיים שמעוני                                          

 מנכ"ל העירייה   –מר שמוליק חנוך    

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת    

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה  – ענת רחמים  רתגב                                          

 מנהל המתנ"ס  –אורי מסיל    
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 ישיבת המועצה 

 בני כשריאל:

מועצה   לישיבת  עובר  את  29/20אני  מעלה  אני  בסוף.  נעשה  העיר  ראש  הודעות  שאמרתי,  כמו   .

נוגעים לך. הכול עבר  התב"רים. מוטי, אני צריך עכשיו את ההקשבה שלך מכיוון שיש כאן דברים ש

 ועדת כספים ואושר פה אחד. 

, הרחבת מועדון 'יובלים'. יש לנו  1598מעל גגות מבני ציבור. תב"ר    PV, הקמת מערכות 2082תב"ר  

 גם תרומה לזה. אני מעלה את שני התב"רים להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 מבני ציבור מעל גגות PVהקמת מערכות   – 2082  תב"ר מס' א.

 מלווה/מפעל הפיס   -₪  6,246,183  -תקבולים      

 קבלניות   וזרתע  -₪   6,246,183 - תשלומים  

 צבעה:ה

 13 :בעד               

 .אושר פה אחד : החלטה               

 

 הרחבת מועדון 'יובלים' )הגדלה(   –  1598 תב"ר מס' ב.

 ציבור )הגדלה( ק. מ.  -₪  800,000  -תקבולים      

 קבלניות )הגדלה( וזרת ע  -₪  800,000  –תשלומים  

 ₪  2,000,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 צבעה:ה

 13 :בעד               

 .אושר פה אחד : החלטה               

 

 בני כשריאל:

 . נשלח לכם, קראתם את זה. יש שאלות?  2019ח כספי מתנ"ס  "דו

 

 אייל פישלר:
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ח וזה יפה מאוד שהמתנ"ס סיים את שנת  " כן. קצת שאלות, קצת הערות. קודם כל עברתי על הדו

 בפלוס בעצם. 2019

 

 מוטי ברשישת:

 שקל.   7,000פלוס  

 

 בני כשריאל:

 זה יהיה בדיוק הפוך.  2020-ב

 

 אייל פישלר:

 שקל.  7,000הלוואי שזו תהיה תמונת ראי של זה, של  

  

 בני כשריאל:

 אמרתי לך שיהיה הפוך, הפוך גדול מאוד. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 מה השאלה?  

 

 אייל פישלר:

השונים   הנושאים  של  החלוקה  על  כשמסתכלים  ברור  מאוד  כל  קודם  דברים.  כמה  אגיד  אני 

שיש את תחומי הפעילות הרווחיים ויש את הגירעוניים ואני שואל, לעתיד,  ,  שהמתנ"ס עושה דברים  

לא לעבר, אם זה נכון להמשיך בצורה הזאת שבעצם החוגים מממנים את הנוער. אין לי שום דבר  

הנוער, משפחות    נגד  של  קורונה,  של  אלה  בימים  דווקא  אבל  נוער,  בגדר  גם  הם  שלי  הילדים 

 . שמתקשות וכל מיני כאלה יכול להיות

 

 גיא יפרח: 

 החוגים לא מממנים את הנוער.

 

 אייל פישלר:

 בדוחות ככה זה יוצא.  

 

 בני כשריאל:

 החוגים לא מממנים את הנוער.

 

 אייל פישלר:

 במינוס. יש עוד חוגים במינוס, קבוע. החוגים במינוס והנוער 

 

 

 בני כשריאל:
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המתנ"ס   הנהלת  כמובן  הנוער.  את  מממנים  לא  החוגים  העירייה.  ידי  על  כולו  ממומן  הנוער 

 והמדריכים לוקחים תקורה על החוגים כדי לממן את השכר שלהם.

 

 אייל פישלר:

בד זה לא מופיע  צודק בכל מילה שאתה אומר, ככה  זה מופיע  יכול להיות שאתה  וחות. בדוחות 

 מחולק לתחומים, חלק גירעוני וחלק רווחי. 

 

 גיא יפרח: 

 לא, אתה לא קורא נכון את הדוחות. לא קראת נכון את הדוחות.  

 

 אייל פישלר:

 זה כולל התמיכות של העירייה. 

 

 גיא יפרח: 

 זה לא כולל כלום.  

 

 בני כשריאל:

 אייל, זה לא קשור כי העירייה מממנת. 

 

 : גיא יפרח

זה לא קשור. אייל, לא ככה קוראים דוחות כספיים. דוחות כספיים קוראים לא אם יש פה הפסד  

ופה יש רווח אז זה מממן את זה. זה משהו שהוא לא רווחי, כי נוער זה משהו לא רווחי, ההכנסה  

 שלו כנגד היא תקצוב עירייה.

 

 אייל פישלר:

 אבל הדוחות כוללים את התקצוב של העירייה. 

 

 בני כשריאל:

 לא, לא, לא. שמוליק, בבקשה. הנה, מנהל המתנ"ס לשעבר, ואורי גם יכול להסביר.  

 

 שמוליק חנוך: 

צריך להגיד שקודם כל זה לא נכון עקרונית, מי שמממן את פעילות הנוער זה עיריית מעלה אדומים,  

 .  דבר ראשוןזה 

 

 אייל פישלר:

 זה נמצא בתוך הדוח. 

 בני כשריאל:

 . גיד עירוני. העירייה יכולה לממן את כל הלא, זה תא

 שמוליק חנוך: 
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  ,, למתנ"ס יש ועדת הנחות והמתנ"ס מממן ומסבסד חוגים בהיקפים הגדולים ביותר בארץדבר שני

 אני יכול להראות לך את זה בדוח ביקורת של החברה למתנ"סים מלפני כמה שנים.  

 

 אייל פישלר:

 זה ידוע, זה לא קשור אחד לשני. 

 

 כשריאל: בני

 ותשאל אותם, שיגידו לך.   - - -אני מציע, אייל, שאם יש עוד שאלות תפנה לאורי ותפנה ל 

 

 אייל פישלר:

אני אגיד עוד שתי הערות ובזה אני אסיים. הדבר השני, שבסופו של דבר, וזה גם, שוב, בשאלת פני  

וכר שהחלטנו פה לפני  עתיד, התקציב שהעירייה נותנת למתנ"ס, כפי שאני  מבין, זה מה שאני ז

באיזה חצי מיליון שקל ואף על פי כן המתנ"ס נשאר בלי לכסות עדיין   2019- ל 2018-שנתיים, גדל מ

לפני   עוד  בסוף,  איך  השאלה  קודמת.  קודמת  הקודמת  מההנהלה  שסוחבים  העבר  גירעונות  את 

משהו אז  מכסה  לא  וזה  פעם  עוד  תוסיף  אם  כי  זה?  על  מתגברים  לקורונה,  צריך    שהגענו  שם 

 להיעשות.  

 

 בני כשריאל:

 אייל, אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה ישיבה מיוחדת עם הנהלת המתנ"ס, אתה זוכר את זה? 

 

 אייל פישלר:

 כן.

 

 בני כשריאל:

אנחנו נעשה את הישיבה. בהתחלה אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה סיור באזור התעשייה ואכן עשינו  

המועצה הגיעו למרות שעשינו את זה אחר הצהריים. אנחנו רצינו לעשות  את זה, לצערי לא כל חברי  

יום אחד, ממש יום, אחר הצהריים מחוץ לעיר באחד מבתי המלון, כלומר לא לישון שם, לקבל שם  

אולם ולעשות את זה גם חגיגי, שגם המתנ"ס יבוא וגם החברה הכלכלית תבוא וגם המוזיאון יבוא  

שה מאוד עכשיו לעשות ישיבות, הרוב צריך להיות בזום.  אני לא אוהב  ויציג ונכנסנו לקורונה וק

לעשות ישיבות כאלה בזום, כי אין כאן את העניין של החברותא ואין כאן את העניין שאחד יכול  

להזין את השני. אנחנו נעשה את זה ואני מקווה מאוד שעכשיו, כשאנחנו ירוקים, אולי ייתנו לנו.  

המתנ"ס יבוא ויציג את כל החוגים שיש לו, יציג את כל הבעיות שיש לו, ויש  אנחנו נעשה את הכול, 

נתנו   לא  כלומר  נסגרה,  הבריכה  נסגר,  הכושר  חדר  למשל  הקורונה,  עקב  בעיות  הרבה  עכשיו  לו 

 להיכנס לבריכה, חלק מהחוגים נסגרו. 

 

 אייל פישלר:

 יש לזה השלכות כלכליות מאוד גדולות, אנחנו נשמח להבין אותן. 

 

 בני כשריאל:
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חלק גדול מהחוגים נסגרו, בעצם הכול נסגר ואנחנו לא יודעים מה יהיה המצב, האם יחזרו לחוגים, 

יחזרו לחדר הכושר, יפתחו את הבריכה שוב. הכול נמצא בערפל. כשלוט בערפל אז יש לנו בעיה.  

 כשזה לוט בערפל יש לנו את הבעיה של לוט.  

 

 גיא יפרח: 

לך משהו שזה לא יישאר ככה בחלל האוויר ושלא יהפוך לאיזה נרטיב. עיריית    אייל, אני חייב להגיד

מעלה אדומים במשך שנים קונה שירותים מהמתנ"ס, היא איננה מתקצבת את המתנ"ס, להבדיל  

שכנגד   כזה  הוא  אדומים  מעלה  למתנ"ס  שעובר  שקל  שכל  היא  המשמעות  אחרים.  מתאגידים 

ת אומרת אם העירייה בחרה, לצורך העניין, להגדיל איזה  חשבונית ביצוע המתנ"ס מקבל כסף, זא

 שהוא תחום פעילות אז הכסף שעובר הוא לפעילות. 

 

 בני כשריאל:

 זה גם מופיע בתקציב העירייה. 

 

 אייל פישלר:

 . גירעון - -  -אז לכן 

 

 גיא יפרח: 

רגע, תן לי לסיים את המשפט. היא הגדילה את כמות הפעילות והשירותים, היא לעולם לא שמה  

כסף למתנ"ס כללית, ולכן אם אתה הגדלת באיזה שהוא סכום מסוים, לא משנה למה, לגיל הרך,  

לנוער, לתרבות, לגיל השלישי, הוא כנגד פעילות צבועה שמקבלת כסף. עכשיו יותר מזה, לפני כמה  

של  שנים   התקורה  הייתה  למתנ"ס  העירייה  תקציב  כל  העברנו,  את    25%אנחנו  הפחתנו  ואנחנו 

ל פחות  10%- התקורה  למתנ"ס  סייעה  אדומים  מעלה  עיריית  האחרונות  שבשנים  אומרת  זאת   ,

 לתקציבו הכללי ויותר ביצעה פעילות.  

 

 אייל פישלר:

 . הערה אחרונה

 

 בוריס גרוסמן: 

תן לי להגיד כמה מילים. אני אוהב את הביקורת וזה נחמד וזה טוב,  רגע, תן לי לדבר, לא רק אתה.  

הלילה,   עד  מהבוקר  עובדים  הקורונה  בזמן  שהחבר'ה  טוב,  משפט  גם  להגיד  יכול  אתה  אבל 

לכל   רצים  ילדים  להתנדבות,  באים  בבית  שיושבים  עובדים  גם  רצים,  עבודה,  עושים  מתנדבים, 

ט דברים  תגיד  ביקורת,  רק  לא  תגיד  להגיד  מקום.  פה  באים  אנחנו  ביקורת  רק  לא?  למה  ובים, 

 במועצה?  

 

 בני כשריאל:

 טוב, אייל, אנחנו לא נמצאים עכשיו במדרשה. שוב פעם, יש לך שאלות, תיגש לשם. באמת.

 

 אייל פישלר:
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 בני, משפט אחד אחרון. קודם כל אני מקבל את מה שבוריס אמר, זה פשוט לא קשור לדוח הכספי.  

 

 בני כשריאל:

לא, זה מאוד חשוב מה שבוריס אמר לך, באמת. אתה לפעמים, בלי לשים לב, אתה מראה כאילו  

 .שה

 

 בוריס גרוסמן: 

 שהכול גרוע. 

 

 בני כשריאל:

שחו התמונה  מסוימים  שבתחומים  מאוד  כאילו  למען  ,רה  יפה  כך  כל  פעילות  עושים  שהם  בעוד 

בכל   כמעט  משהו,  עוד  לך  אומר  אני  ובוא  הכבוד.  כל  שלך,  הילדים  ולמען  למענך  וגם  הקהילה 

הרשויות המקומיות שאני מכיר, בזה אני נזהר, אם לא בכל הרשויות בארץ, יש מלבד המתנ"ס גם  

ים האלה, זה מנהל אגף, זה סגן, זה משרדים,  אגף תרבות, אגף ספורט, אגף נוער. כל שלושת הדבר

זה מזכירה, זה עובדים, כל הדברים האלה העירייה חוסכת ומי שעושה את זה זה המתנ"ס. בינינו,  

 המתנ"ס חוסך לעירייה בעצם הפעילות שלו כמתנ"ס המון המון כסף. וזה הכסף. 

 

 אייל פישלר:

על אורי או על המ  תנ"ס, זה לא קשור, אני מדבר על דברים  לרגע לא התכוונתי להגיד משהו רע 

 טכניים.  

 

 אורי מסיל: 

 אפשר להגיד משפט?  

 

 אייל פישלר:

 . רגע, אם אפשר בכל זאת

 

 בני כשריאל:

 זכות הדיבור לאורי עכשיו. אתה מדבר יותר מדי, תן גם לאחרים לדבר.  

 

 אייל פישלר:

 משפט. 

 

 בני כשריאל:

 אין לך משפט, אתה כבר סיפור. אתה כל פעם אומר משפט משפט משפט והפכת את זה לסיפור. 

 אייל פישלר:

 יש לי ארבעה דברים שרציתי לשאול.  

 

 בני כשריאל:
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 אורי, בבקשה.  

 

 אורי מסיל: 

והיא   מטופלת  היא  המתנ"סים  של  הכלכלית  הסוגיה  אחת,  משפטים.  כמה  להגיד  רוצה  רק  אני 

הרשות המקומית, בני מוביל את זה יחד עם גיא, שמוליק, מוטי. מוטי איתי בקשר  מגובה על ידי  

יום יומי כדי שלא נזלוג והמתנ"ס לא יהיה תחת איזה שהיא עננה, שהיא קיימת, אבל ברוך ה' את  

השוטף שלנו בסיוע של הרשות אנחנו מצליחים לנהל. וגם יש לנו תרחישים סביב כל מיני דברים  

יודעים לאן תלך השנה הזאת, אנחנו חייבים שהיא תהיה מאוזנת, יכול להיות שהיא  שקורים, אנחנו  

גם לא, אבל בסך הכול בתוך סוגיית הקורונה הסוגיה הזאת מטופלת בצורה מאוד מאוד מקצועית  

 בניהול של הרשות וזו הזדמנות פה גם להודות. 

י ואם לא הזכרתי פה מישהו אז אני  חוץ מזה, בני, אני רוצה להגיד שגם אייל וגם ברנדה ובוריס ואב

מתנצל, מתקשרים אליי לעתים מאוד מאוד תכופות לשאול מה שלומי, לשאול מה מצב המתנ"ס  

לחברי המועצה שמאוד מאוד מתעניינים   להודות  רוצה  אני  זה  על  וגם  לסייע,  יכולים  הם  ובמה 

 בשלומו של המתנ"ס ובשלומם של העובדים.  

 

 ברנדה הורביץ:

 גם.ושל המנהל  

 

 אורי מסיל: 

בתקופה   עשינו  אנחנו  ושוב,  לחברים.  להודות  פה  הזדמנות  גם  זו  אז  המנהל,  של  בשלומו  וגם 

האחרונה, בני והחברים פה מכירים את זה, תוכנית התייעלות מאוד מאוד רחבה וניצלנו את משבר  

שלאורך  הקורונה כדי להעביר את המתנ"ס כל מיני תמורות כלכליות מאוד מאוד מרחיקות לכת  

ברגע שאנחנו    –זמן   זמן,  עכשיו תקופת הישרדות בתקופת הקורונה שלאורך  לנו  אני חושב שיש 

נשרוד את התקופה הזאת, יהיו למתנ"ס תשתיות כלכליות להתמודד גם עם גירעון עבר. אני אומר  

לנו  את זה באחריות מלאה פה וזה שכולם יידעו שזה קיים וזה קרה, אולי בהזדמנות הזאת, אבל ניצ

את ההזדמנות הזאת כדי שאחרי המשבר יהיו לנו תשתיות לא מבוטלות להתמודד בסכומים לא  

 מבוטלים עם גירעון העבר. 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי, עוד משהו? בסדר?    

 

 אייל פישלר:

 רגע, תן לאבי.  

 

 אבי רחמים: 

תי עם אורי, אדון  אני לא סיפור, אני משפט בתוך הסיפור. אני רוצה להגיד שכמה פעמים אני נפגש

פישלר, אני לא חושב שהמתנ"ס יהיה פעם רווחי, מאוזן, הוא משרת אותנו, אתה מבין? זה כמו צבא 

וכמו משטרה, זה לא רווחי, אתה צריך אותם. אני בשיתוף פעולה מלא בתחום שלי, תחום הביטחון,  

 אורי, תודה רבה. ישבתי איתו ומאז הלכתי לישון בשקט, אני אומר לך את האמת. וכל הכבוד, 
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 בני כשריאל:

 עוד משהו? משפט. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 . רק משפט באמת. לא לעשות הצגה ל

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, אולי תיתני לו מכה? 

 

 ברנדה הורביץ:

 ובאמת אנחנו מאוד מאוד מעריכים.   - - -לא, אני לא אתן מכה, אני רק אומרת, הוא מנסה להיות  

 

 בוריס גרוסמן: 

 .לא, הוא צודק, מה, במיקרופון צריכים לעשות פרסום ש 

 

 אייל פישלר:

במסגרת של מה שאורי אמר קודם, שהוא מקווה להצליח גם לנצל את המשבר הזה כדי לבוא למצב  

ים להתמודד גם עם גירעונות העבר אני מזכיר עוד דבר שקשור לעבר, שהוזכר גם בדוח  שהם מצליח 

של המבקר וגם בדוחות הכספיים, וצריך פעם מתי שהוא באיזה שהוא הקשר להסדיר את היחסים  

אין תגובה של   ואגב,  זה.  על  כי המבקר שאל  והנכסים  בין העירייה לבין המתנ"ס סביב המבנים 

 קר לגבי נכסים שעברו לתאגידים עירוניים.  העירייה בדוח המב

 

 גילי רוגל: 

 איזה יחסים אתה רוצה שיהיו? 

 

 שמוליק חנוך: 

 יש חוזה.

 

 בני כשריאל:

אנחנו נזמין גם את המבקר ברגע שנעשה את הישיבה הזאת, אנחנו נעלה גם את הנושא הזה. זה לא  

 קשור לדוח הזה.  

 

 אייל פישלר:

 רואה החשבון כתב על זה הערה בדוח הכספי.

 

 בני כשריאל:

 זה לא קשור לדוח הכספי עכשיו. 
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 אייל פישלר:

 הוא כתב, אני רק מעיר מה שכתוב.  

 

 בני כשריאל:

עכשיו. בישיבה שנעשה   לא קשור לדוח הכספי  זה  נגמור את    –אייל,  שמוליק, באמת, אנחנו לא 

 הישיבות היום, הוא כל פעם מכניס לי עז אחרת, הוא מכניס לי סיפור סינדרלה. גמרנו.  

 

 אייל פישלר:

 אתה נותן לי חומר לקרוא אני קורא. 

 

 י כשריאל:בנ

 אמרתי לך, אתה  מבקש משפט ואתה מספר סיפור, אפילו סינדרלה מהסיפור כבר נרדמה.

ברחוב הצור, למד"א. אתה רוצה לדבר על זה או   433/2אני עובר לסעיף הבא. הקצאת קרקע מגרש 

 שאתה רוצה לחכות לשעבוד? 

 

 גילי רוגל: 

 לא, לי אין מה להגיד על מד"א, אני אדבר על השעבוד. 

 

 בני כשריאל:

אנחנו רואים כאן את הדף, פורסם בדיוק בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין, אנחנו פרסמנו את זה,  

פורסמו התבחינים לעזרה ראשונה, חוץ ממד"א אף אחד לא ניגש, לפי מה שאנחנו רואים, ובהתאם  

ור  בתקנון המועצות המקומיות מובאת הבקשה להקצאה לאיש   105לנוהל הקצאת מקרקעין בסעיף  

המועצה. יש מתנגדים? יש נמנעים? עברה פה הקצאת הקרקע, זה בדיוק צמוד לכבאות ברחוב הצור  

 . למד"א. הם היו בכיכר קדם, הוצאנו אותם משם בכדי

 

 אברהם נגר:

 זה רק מבנה למד"א או שיהיה בפנים עוד דברים?  

 

 בני כשריאל:

 רק למד"א.  

 

 יחיאל וקנין:

 מה יעשו שם, תכלס?  

 

 בני כשריאל:

 תחנת מד"א. 

 

 גיא יפרח: 

 אמבולנסים, מתנדבים. 



 26/10/20מיום   29 ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'

 12 

 

 דובר: 

 הם פינו את התחנה בכיכר קדם.

 )מדברים ביחד(.  

 

 בני כשריאל:

 . הפרמדיק יהיה שם, יכול להיות  -  - -יהיו שם 

 

 דובר: 

 . שמנו אותם כרגע בצופים

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה זמני. 

 

 בני כשריאל:

 מקום מתאים. זה לא 

 

 יחיאל וקנין:

 אבל מה הם עושים, הם יושבים? מה, מועדון כאילו?  

 

 דובר: 

 . כוננות. יש שם אמבולנסים

 

 דוברת:

 . יש שם חדר מנוחה ויש

 

 ברנדה הורביץ:

 הם מחכים לקריאות. 

 

 בני כשריאל:

אדומים, אלא  ויש מתנדבים. לא, יחיאל שואל שאלה נכונה. מד"א היום באמת עובד לא רק במעלה  

בכל הסביבה והיא גם מגיעה לתאונות דרכים שקורים בסביבה פה, היא מגיעה עד מצפה שלם ועד  

לגשר אלנבי והיא גם עוזרת לירושלים. כך גם הכבאות. כשהיו שריפות באזור פרוזדור ירושלים לא  

 . מזמן הכבאים שלנו

 

 

 יחיאל וקנין:

 יין?  אז מה, הם יושבים שם מחכים לקריאות, זה הענ 
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 בני כשריאל:

גם   לנו  ויש  לידה  לחדר  ה',  ברוך  נשים,  גם  מוציאים  הם  דרכים,  תאונות  לקריאות,  מחכים  הם 

 . קורונה, הם מגיעים. עכשיו, מד"א, מה שהם עושים, הם מפעילים את האוהל

 

 יחיאל וקנין:

 אני מבין לאן הם מגיעים, אבל שם הם מחכים להקפצות? זה מה שהם עושים שם?  

 

 רת:דוב

 כן, יש שם תחנת אמבולנסים ויש שם חדר מנוחה.  

  

 בני כשריאל:

חדר טיפולים, אם חלילה יש למישהו משהו, עד שהרופא יגיע הם מחברים אותו לאק"ג, מחברים  

 . אותו ל

 

 יחיאל וקנין:

 יש שם חדר טיפול גם? 

 

 בני כשריאל:

יש שם את הכלים האלה, בשביל זה יש את הנט"ן. בנט"ן יש את כל הכלים והמכשירים לחולי לב  

ולהחייאה וכל הדברים האלה. הם עושים עבודה, עבודה יום יומית יש שם. ואני רוצה לומר לכם,  

 . בני הנוער שנמצאים שם

 

 ברנדה הורביץ:

 מדהימים. 

 

 בני כשריאל:

להצבעה. יש מתנגדים? הימנעות? אז הקצאת הקרקע למד"א  הם פשוט מדהימים. על זה הבאתי  

סעיף   מקרקעין,  הקצאת  נוהל  את   115לפי  מאשרת  העיר  מועצת  המקומיות,  המועצות  לתקנון 

 ההקצאה למגן דוד אדום.  

 צבעה:ה

 13 :בעד               

 .אושר פה אחד : החלטה               

 

 ברנדה הורביץ:

 ו?  כמה זמן זה לוקח לבנות אות

 

 בני כשריאל:

הם מביאים את התקציב לבנייה. אנחנו נתנו את הקרקע והם בונים. זה היה ההסכם בינינו, עכשיו   

 זה תלוי בהם.  
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 יחיאל וקנין:

 מאיפה הם מביאים, ממשרד הבריאות?  

 

 בני כשריאל:

 לא, מתרומות.  

 

 גיא יפרח: 

 לא מגוף ממשלתי, מהם. הם מביאים.  

 

 בני כשריאל:

יש להם מד"א בארצות הברית גם כן. אני אתן לך דוגמה, גם לכבאות יש, לכבאות אנחנו הבאנו מעל  

הם   כן,  זה.  בנו את  והם  הברית.  לארצות  כשניגשתי  בעצמי,  אני  תרומה.  מיליון שקלים  חמישה 

ת זו תרומה של מעלה אדומים שהביאו להם, הם  הוסיפו. חמישה מיליון שקל מהבנייה של הכבאו

 לקחו את זה ישירות, הם קיבלו את זה ישירות מהתורמים.

 

 אייל פישלר:

 .וזה היה שווה כל שקל שיש לנו כבאות בתוך העיר, הם נלחמים מהם והם מגיעים לכל

 

 בני כשריאל:

קר את הסירנות בניסויי  כן, רציתי לשים אותם באמצע מצפה נבו ליד הבית שלך כדי שתשמע כל בו

 צופרים. כל בוקר בשש וחצי הם עושים ניסויי צופרים.  

 

 אייל פישלר:

 בשבת שעברה הם באו לכבות את ההצתה של הפרגולה של הנוער. 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי, אנחנו עוברים להקצאה שלישית. אני אתן את הכבוד לגילי רוגל.  

 

 גילי רוגל: 

 לק מתהליך ההסדרה. עשינו הקצאה כדת וכדין. אין יותר מדי מה להגיד, זה ח

 

 בני כשריאל:

 שעבוד זכויות החכירה של העירייה. 

 

 ברנדה הורביץ:

 זה רק לעולים של רוסיה? נגיד עולים אמריקאים שרוצים להשתלב הם לא יכולים?  

 

 בני כשריאל:
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 . זה לא רק לרוסים, מפעילים את זה 'מחניים', אבל הם גם מטפלים ב

 

 בוריס גרוסמן: 

 יש למישהו בעיה? לא הבנתי. 

 

 ברנדה הורביץ:

 . לא, אני אומרת שעולים אמריקאים שמגיעים לארץ

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא, שאלתי. אם יש בעיה לעולים אמריקאים נשים 'מחניים' אצלכם. 

 

 דובר: 

 איפה הקרקע, בוריס?  

 

 בני כשריאל:

 לא, זה באותו מקום.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 בית כנסת, עכשיו אתם נגד בית כנסת? בוא נסגור את זה, אין בעיה.  

 

 ברנדה הורביץ:

לא, בוריס, אני לא נגד, אני שואלת. כתוב בהקצאה שהם מפעילים דברים מעולים מחבר העמים.  

 מעולה, אני אומרת אולי יש הרבה עולים מארצות הברית? 

 

 בני כשריאל:

 , את דיברת קודם על הקצאות, נכון? הנה הסדרה של הקצאה.  ברנדה

 

 ברנדה הורביץ:

לא, פנטסטי, אבל בתוך ההקצאה הזאת הם אמרו שיש הפעלה לעולים חדשים מחבר העמים. אנחנו  

 בשבוע עולים חדשים של הסוכנות. 

 

 בני כשריאל:

 זה לא חבר העמים.  

 ברנדה הורביץ:

 כתוב שם.

 

 בני כשריאל:

 'מחניים'.  זה עמותת 
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 בוריס גרוסמן: 

 'מחניים' מחבר העמים, נכון, מה הבעיה שלך? יש לך בעיה, משהו?  

 

 בני כשריאל:

לא, אתם לא יודעים את ההיסטוריה של זה. את רואה, יש יתרון לוותק, אני אסביר לך בדיוק מה  

'מחני עמותת  והגיעה  זוכרים,  אתם  אם  והשיכון,  הבינוי  שר  היה  שרנסקי  נתן  עמותת  היה.  ים'. 

'מחניים' היא האליטה של האליטה של יוצאי ברית המועצות לשעבר, רובם היו במחנות ולכן הם  

קוראים לעצמם 'מחניים', מחנות מעצר וכו'. הם התגבשו לתת כאן תרבות, גם לפתח את התרבות  

לגייר, שזה דבר חשוב מאוד, הרי הרבה בעלייה לא היו יהודים, הם    של ברית המועצות לשעבר, 

מגיירים אותם וגם מפתחים את הספרייה ותרבות וכו'. הם באו לגור במעלה אדומים. כל מה שאת  

בצורה   שיש  היחידה  העץ  בניית  זו  וברעפים.  באבן  שצופו  צריפים  זה  שם  הכינור  ברחוב  רואה 

 מרוכזת, יש עוד שתי וילות ברחוב המצדים, נדמה לי של עץ.

הם מבנה. באותו זמן המבנה הזה היה מעון יום, אז אמרתי  עכשיו, בא אליי שרנסקי וביקש לתת ל

לו: תשמע, אתה רוצה מעון יום? תן לי מעון בתמורה ואז הוא נתן לנו מעון יום בתמורה. למה רציתי  

את מעון היום בתמורה? משום שהאוכלוסייה שם התבגרה והרבה מהם הם עולי רוסיה שאין להם  

 . יש ילדעשרה ילדים וחמישה ילדים, לכל אחד  

 

 בוריס גרוסמן: 

 וכלב. 

 

 בני כשריאל:

את זה אתה אמרת, אסור היה לי להגיד. ואז אנחנו הרווחנו מזה, קיבלנו מעון יום חדש, מסודר, 

במקום אחר, משרד הבינוי והשיכון בנה לנו. זה כל הסיפור. זה היה מין עסקת חליפין. עכשיו מה  

 שנה? יצא החוק של ההקצאות? באיזה  2008-שצריך, ב

 

 שמוליק חנוך: 

 . 2008-ב

 

 בני כשריאל:

זה התחיל ואז התחלנו להסדיר, צריך היה להסדיר את זה והיו ויכוחים עם משרד הפנים,    2008-ב

מה כן לעשות, מה לא לעשות, מה כן להעביר הקצאה, מה לא להעביר הקצאה, מה פטור מהקצאה,  

 זה אחד הדברים האלה. אני חושב שמגיע להם הנושא הזה, ב'מחניים' עושים עבודה יפה מאוד.  

 הורביץ:ברנדה 

 מגיע להם לגמרי. 

 

 בני כשריאל:

ברגע שיבואו האמריקאים ויגידו לי שהם רוצים מקום אז אני אגיד לרב פרץ: תן לי מעון יום ואני  

 אתן לך מעון יום. 
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 גיא יפרח: 

 . 'מחניים' פועלים עבור עולים בכלל, לא רק עולים מחבר העמים, בלי קשר ל

 

 ברנדה הורביץ:

 מקסימים. לא, הם 

 

 גיא יפרח: 

עזבי רגע מה שכתוב, בפועל הם מטפלים בנוער בסיכון בכלל, גם כאלה שהם צברים גמורים, הם  

 מטפלים בעולים בכלל ולא רק בעולים מחבר העמים. 

 

 בני כשריאל:

 אני מעלה את זה להצבעה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

על תרבו דיבר  שבני  כמו  להגיד.  רוצה  אני  שני משפטים  בני,  הזמן  לא,  כל  עכשיו הם התפללו  ת, 

 במקלט, כל הזמן.  

 

 ברנדה הורביץ:

 לא, שיהיה להם.

 

 בוריס גרוסמן: 

רק שנייה, תקשיבי עד הסוף. הם התפללו במקלט וגם בני, כשהוא ראה את זה, ואני הייתי עם בני  

ישראלים,  ביחד, אז כשדיברו על זה חוץ ממועדון גם נתנו מקום להתפלל. חוץ מזה שלשם באים גם  

יודעת או לא   הם עושים הרבה פעילות לישראלים, גם לארצות הברית, הם באים משם, אם את 

יודעת, והם באים גם למצפה נבו ומתפללים שם. הם עזרו גם לאנשים שחס וחלילה מתו במצפה  

 נבו, הם עושים את כל העבודות האלה להרבה אנשים גם שם.

 

 ברנדה הורביץ:

 יה כתוב שם. רק התייחסתי למשפט שה

 

 בני כשריאל:

לבית הכנסת,   עירייה  עיריית  109/04אני מעלה להצבעה את החוזה להקצאת מבנה  בין  שנערך   ,

מעלה אדומים לבין 'מחניים', רשת חינוך יהודי ישראלי לדוברי רוסית. יש מתנגדים? יש נמנעים?  

 עבר פה אחד. 

 צבעה:ה

 13 :בעד               

 .אושר פה אחד : החלטה               

 

 בני כשריאל:



 26/10/20מיום   29 ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'

 18 

 עכשיו גילי.

 

 גילי רוגל: 

ב ואושר  היום  סדר  על  פעם  היה  שכבר  נושא  זה  וחברים.  חברות  ולכן    2018בנובמבר    27- טוב, 

בהתחלה אמרנו אשרור, אבל למעשה זה לא אשרור, זה אישור מחדש משום שבמשך הזמן היו כמה  

 הערות ורג'קטים של משרד הפנים ולכן אנחנו מביאים מחדש את נושא השעבוד הזה. 

ר רקע רב שכולל חוות דעת משפטית מאוד מאוד מפורטת. דבר שני,  קודם כל אתם קיבלתם חומ 

גם את ההסכם שלנו עם ועידת התביעות, ההסכם לקבלת המענק, הוא אפילו מתורגם   קיבלתם 

לעברית ובכל זאת אני רוצה להגיד כמה מילות רקע. אנחנו קיבלנו מהמינהל קרקע להקמת מרכז  

  950,000טוח לאומי. ועידת התביעות נותנת לנו מענק של  יום לקשיש, רוב המימון הגיע מהמוסד לבי

שקל. ועידת התביעות, למי שלא יודע, זה גוף שמשיג פיצויים עבור משפחות של יהודים קורבנות  

שואה ולאחר מכן עם הכסף הזה הוא גם תורם לכל מיני מטרות ציבוריות, אנחנו פנינו אליו  והוא  

היתר משום שיש גם קשישים שהם קורבנות שואה או נפגעי  החליט לתת לנו מענק לצורך זה, בין  

 רדיפות הנאצים. 

 

 דובר: 

 שורדי שואה. 

 

 גילי רוגל: 

מיני   כל  יש  ועידת התביעות  עם  בהסכם  ועוזריהם.  הנאצים  רדיפות  נפגעי  או  שואה  שורדי  נכון, 

להסכם  תנאים שאנחנו צריכים להקפיד עליהם כדי שבאמת הכסף ישמש לייעודו ולמטרתו בהתאם  

שהוצג לכם ולהבטחת הקיום של ההתחייבויות האלה ועידת התביעות דרשה מאיתנו לשעבד את  

הקרקע. הפרוצדורה של השעבוד נעשית במינהל במקרה הזה כי זה לא רשום בטאבו. כמובן ששעבוד  

של זכויות של העירייה בקרקע טעונה גם אישור של המליאה וגם אישור לאחר מכן של משרד הפנים,  

 ממונה על היישובים באיו"ש.ה

לחוות הדעת שלי, הפניתי לסעיף    8בחוות הדעת אני פירטתי את ההתחייבויות. אני מפנה לסעיף  

, לכתב ההתחייבות שבו מתוארים בדיוק המקרים שבהם אנחנו נצטרך להחזיר את המענק אם  12

לגמרי בשליטתנו וגם רק  לא נקיים את ההתחייבויות שלנו. כמו שאתם רואים מדובר בתנאים שהם  

דברים קיצוניים, למשל שאנחנו נפסיק את הפעילות של מרכז יום לקשיש, או שנאבד את הזכויות  

בקרקע, לכן אלה דברים שהם לגמרי בשליטתנו והסיכון הוא בלתי קיים למעשה כי הוא נתן לגמרי  

לכאן. מגיע  הזה  הדבר  ולכן  השעבוד  את  לרשום  התחייבנו  אנחנו  הדברים    לשליטתנו.  יתר  כל 

מפורטים בחוות הדעת ובכל החומר הנלווה אליה, אבל משום שמדובר בהחלטה מאוד מאוד מובנית  

 והיא צריכה להיות מאוד מדויקת אני הכנתי כאן נוסח החלטה. 

 בני כשריאל:

 בבקשה תקריא אותו. 

 

 גילי רוגל: 

שעלי המדויק  הנוסח  בדיוק  יהיה  שזה  כדי  לפרוטוקול  אותו  אקריא  תצביע,  אני  המליאה  ו 

 ברשותכם. 
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מעלה   העיר  מועצת  מליאת  ונספחיה,  לעירייה  המשפטי  היועץ  דעת  חוות  בפניה  שהוצגה  לאחר 

 מחליטה בזה כדלהלן: 26/10/2020אדומים בישיבתה מיום  

תרגומו   .א אשר  התחייבות,  לכתב  בהתאם  התביעות  ועידת  עם  העירייה  התקשרות  את  לאשר 

היועץ   לחוות דעת  שקלים למימון    950,000המשפטי, לצורך קבלת מענק בסך  לעברית לוטה 

 המקרקעין(.   –)להלן  420/1/16/4לפי תכנית המפורטת  152בניית מרכז יום לקשיש במגרש 

לשעבד את זכויות החכירה של העירייה במקרקעין לטובת ועידת התביעות במשכנתא ראשונה   .ב

בסך   כל   950,000בדרגה  העירייה  כתב  שקלים להבטחת התחייבות  פי  על  התביעות  ועידת  פי 

ההתחייבות הנ"ל וזאת בנהלים החלים אצל הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש ולחתום על  

 כל המסמכים הדרושים לשם כך.

שנה. זה נוסח    18רק אני רוצה להוסיף, זה צוין בחוות הדעת, שהתוקף של השעבוד הוא למשך  

 ההחלטה להצבעתכם. 

 

 בני כשריאל:

 נוסח ההחלטה הזה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. אני מעלה את 

 צבעה:ה

 13 :בעד               

 .אושר פה אחד:  החלטה              

 

 בני כשריאל:

 סעיף אחרון, אשרור פרוטוקול שכולנו חתמנו עליו. מוטי, אתה רוצה לומר משהו על האשרור?  

 

 מוטי ברשישת:

יש שם את התב"רים בנושא החינוך. אמרנו את זה גם בוועדת הכספים, היו בפרוטוקול ארבעה  

שקל    92,000, נגישות פיזית, בית ספר 'דקל וילנאי',  2071תב"רים, אני אחזור עליהם. תב"ר מספר  

, מרכיבי  2081שקלים. תב"ר שני מספר    411,100-הגדלה במימון משרד החינוך. לאחר הגדלה יגיד ל 

 מימון.    100%- שקל ב  980,000הצטיידות לקידום למידה דיגיטלית, תשפ"א. קיבלנו ממשרד החינוך  

 דובר: 

 על מה אתה מדבר?  

 

 אייל פישלר:

 . מה שחתמנו, הביאו לנו לחתום בפעם הקודמת

 בני כשריאל:

 אני מעלה להצבעה את אישור הפרוטוקול שכולנו חתמנו. 

 

 מוטי ברשישת:

 .2010ותב"ר    1823רגע, תב"ר 

  

 בני כשריאל:

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  
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 גיא יפרח: 

 היא לא בחינוך, היא לא משתתפת בהצבעה.

 

 אייל פישלר:

 וך. היא עברה מלא להשתתף בשיכון ללא להשתתף בחינ 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי. נא לרשום בפרוטוקול שאת לא משתתפת בהצבעה.

 נגישות פיזית ביה"ס 'דקל וילנאי' חט"ע )הגדלה(  -  2071  תב"ר מס' .א

 משרד החינוך )הגדלה(  -₪  92,100  -תקבולים    

 )הגדלה( קבלניות  וזרתע  -₪   92,100 -  תשלומים

 ₪   411,100לסך של  לאחר ההגדלה יגיע התב"ר

 צבעה:ה

 12 :בעד               

 )ליאת מארק(  1 :נמנע         

 .אושר : החלטה               

 .ליאת מארק לא השתתפה בהצבעה  רתהערה: הגב •

 

 מרכיבי הצטיידות לקיום למידה דיגיטלית, תשפ"א  –  2081  תב"ר מס' .ב

 משרד החינוך   -₪  980,000  -תקבולים    

 קבלניות   וזרתע -₪    980,000 - תשלומים 

 צבעה:ה

 13 :בעד               

 .אושר פה אחד  :החלטה              

 

 

 

 

 מרחבי למידה חדשניים )הקטנה(  –  1823  תב"ר מס' .ג

 מלוות מבנקים )הקטנה(  -₪  165,800 -תקבולים    

 קרן מעלה אדומים )הגדלה(  -₪    25,000 –תקבולים    

 )הקטנה( קבלניות  וזרתע -₪    143,800 - תשלומים 

 ₪    719,200לאחר ההקטנה והשינויים במקורות המימון יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה:ה

 13 :בעד               

 .אושר פה אחד: החלטה               

 

 לחווה החקלאית )הגדלה( בינוי והצטיידות  –  2010  תב"ר מס' .ד
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 מלוות מבנקים )הקטנה(  -₪  165,800  -תקבולים    

 )הגדלה( קבלניות וזרת ע -₪    165,800 -  תשלומים

 ₪.  465,800לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה:ה

 12 :בעד               

 )ליאת מארק(  1 :נמנע         

 .אושר:  החלטה               

 ליאת מארק לא השתתפה בהצבעה. רתהערה: הגב •

 בני כשריאל:

בבידוד. אתם    300חולים,    52הודעות ראש העיר. קודם כל לגבי הקורונה, עדכון קורונה, יש לנו  

יכולים להוסיף עוד אחד לזה, היום אחת הסייעות שנבדקה נמצאה חולת קורונה. האמת היא שאני  

אעביר את זה אליכם. היום היו בדיקות של    לא יודע בדיוק באיזה בית ספר, מחר אני אדע ואני

 פיקוד העורף. 

 

 גיא יפרח: 

 עדיין יש. 

 

 בני כשריאל:

עדיין יש, זה עד שמונה בערב. גם ביום חמישי יהיה. לגבי פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר, אנחנו  

ים בדבר,  יודעים שיש פה ושם ויכוחים, אנחנו ישבנו היום יחד עם אגף החינוך וכמובן כל אלה שנוגע

אם זה ביטחון, מוסדות חינוך, רון צרפתי, לבדוק האם ביום ראשון אפשר לפתוח את בתי הספר  

גם  ייפתחו כסדרם. אנחנו מנסים  לפי הנוהל  יכול לבשר לכם שבתי הספר  ה', אני  כסדרם. ברוך 

את   ב' ליותר מאשר יומיים או שלושה, להביא אותם לחמישה ימים, אנחנו בודקים-להפוך את א' ו 

 זה ועד יום חמישי אנחנו כנראה נפתור את הבעיה. 

 

 ברנדה הורביץ:

 אפשר להוסיף לזה משהו? 

 

 בני כשריאל:

 כשאני אסיים. 

 

 ג'קי עזרא:

 זה יהיה בקפסולות? 

 

 בני כשריאל:

ד' כמו שצריך, לראות אם יש לנו מקום ושיש  -יהיו גם קפסולות, אנחנו מנסים גם להכניס את ג' ו

כוח אדם. עובדים על זה כמובן הראל ומיטל, הם עובדים על העניין הזה, הם עושים  לנו מספיק  

עבודה מאוד יפה. הייתה לי ישיבה עם כל האגף אתמול ואני רוצה לומר לכם שיש אגף שנותן הרבה  

 יותר ממה שצריך, מכל הלב הוא עושה את זה. 
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להנחות את מנהלי בתי הספר,    אני גם דיברתי עם מנהל מחוז ירושלים והנחיתי את אגף החינוך

שכל המורים וכל עובדי בתי הספר יעברו בדיקות קורונה. כמובן שתמיד אפשר להידבק גם אחרי  

הבדיקה, אבל אנחנו מנסים לצמצם סיכונים. בואו נזכור שבתחילת הגל השני, כשפתחנו את בתי  

 הספר היינו כמעט ירוק ותוך כמה ימים עברנו להיות אדומים.

 

 ים: אבי רחמ

 וזה יקרה גם שוב פעם. 

 

 בני כשריאל:

אני מקווה שלא, אנחנו נשים קצת יותר לב. דיברתי עם מנהל המחוז אתמול, אני לא יכול לכפות על  

המורים לעשות את הבדיקה, כי הם לא עובדי עירייה, אבל אני יכול לעשות את זה עם הסייעות ואני  

אמרתי למנהל המחוז, אם אני אראה שהמורים בבתי הספר מתנגדים לעבור את הבדיקות האלה  

שבוע אני פשוט אודיע לסייעות שלנו, למזכירות שלנו ולמאבטחים שלנו ולאבות הבית לא להגיע  ה

לבית הספר ואם הם לא מגיעים לבית הספר אז ברנדה בטח יודעת שאי אפשר לפתוח בית ספר בלי  

 זה. 

 

 ברנדה הורביץ:

 בלי השומר שום דבר לא קורה.

 

 בני כשריאל:

 את זה בצורה יפה, מעודנת, מבקשת, עם המנהלים והמורים.  נכון. אבל אנחנו הולכים להסביר

 

 ברנדה הורביץ:

 מאה אחוז, אני איתך. 

 

 

 

 בני כשריאל:

הנה, עובדה שהיום קיבלנו סייעת חולה והיו שני גנים שנסגרו לא    –אני לא אתן שעכשיו סייעות  

 ילד שהיה חולה. מזמן ועוד פעם נפתחו בימים האחרונים בגלל סייעות שהיו חולות, או בגלל  

 

 אייל פישלר:

יש גם בדיקות בעיר וזה הולך מהר. אני הלכתי היום להיבדק בצהריים, צ'יק צ'ק, לא היה תור, כמה  

 דקות, באמת לא מסובך, לא מורכב. 

 

 בני כשריאל:

אנחנו בודקים גם אפשרות שהעלה נסים, אנחנו בודקים את האפשרות, אבל זה עדיין לא קיים,  

-60,000- דקות לקבל תוצאות. זה אמנם יעלה לנו כ  15-14לעשות בדיקות לתלמידים ותוך  שאפשר  
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שקלים אבל זה עדיין לא יצא לשטח, ברגע שזה ייצא לשטח אנחנו נבדוק גם את הדברים    50,000

 האלה, לעשות בדיקות. 

 

 אבי רחמים: 

 אני חושב שזה דבר מצוין ומומלץ לעשות את זה. 

 

 בני כשריאל:

נחנו בודקים גם את האפשרות הזאת כשזה ייצא לשטח. אנחנו עושים נוהל מסודר שאגף  כן, אז א

החינוך ייתן לכל בית ספר, מה עושים, איך עושים, עם מי להיות איתנו בקשר. גם נסים נותן את כל  

חומרי החיטוי ומדי חום וכדומה לכל בית ספר ובית ספר. כל הגופים, רונן עם השיטור הקהילתי,  

וויטו עם המוס"ח ביטחון, ונועם כמובן יהיה. אנחנו גם השבוע נעשה יחד עם המשטרה, שגם  נסים ט 

הם ייכנסו לעניין הזה, כך שכולם יקבלו תדרוך מסודר כדי לא לתת להורים שמגיעים, לא לא להיות  

עם מסכות וגם כשיוצאים מבית הספר אנחנו נדריך את המנהלים להוציא אותם לפי כיתות כדי  

 לם יתפרצו ופתאום תהיה שמחה גדולה.  שלא כו

על זה אנחנו עובדים. ביום חמישי אני מקיים שוב פעם את הישיבה עם אגף החינוך, לראות, לוודא  

שהכול כמובן עובד עם המנהלים. ביום רביעי יש לי ישיבת זום עם המנהלים, הם יקבלו בדיוק את  

 התדרוכים. 

 

 שמוליק חנוך: 

 איש. זה יפה מאוד.   290נבדקו היום  בני, לידע כללי, עד עכשיו

 

 בני כשריאל:

כ ונבדקו שם רק  יום שלם  פתחו  בירושלים  יפה, אבל לא מספיק.  לי    30-זה  ומשהו. היום אמרו 

 מפיקוד העורף.  

 

 

 

 

 ברנדה הורביץ:

שנה, אני מאוד דואגת. ביום חמישי אתה    15בקשר לכיתות א', אני מדברת כרגע כמחנכת כיתה א'  

י חושבת שהעיר שלנו, שאני מאוד מאוד דואגת שאנחנו נהיה במחזורים שלא יידעו לקרוא.  יושב, אנ 

 ב' אין להם סיכוי ללמוד לקרוא. -זה שהמדינה פותחת שלושה ימים לילדים בכיתה א'

 

 בני כשריאל:

 אני מקווה שנפתח חמישה ימים.

 

 ברנדה הורביץ:
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לעזור לעשות מיפוי של כל המורים בעיר בכל בית  אז אני כן הייתי אומרת, שמוליק, שצריכים כדי  

ולקחת אנשים   יש חסר  ולראות אם  כיתה א'  א', לבדוק מי המורים שלימדו  כיתה  ספר שלימדו 

 שבפנסיה, שלימדו כיתה א', לעזור, שאפשר יהיה לפתוח  חמישה ימים וילדים יקבלו יום יום יום. 

 

 אייל פישלר:

 אני חושב שהיא מתכוונת שהיא רוצה להתנדב. היא הייתה מורה לכיתה א'.  

 

 ברנדה הורביץ:

 לא, לא. 

 

 בני כשריאל:

 היא הולכת להיות דוקטור. 

 

 ברנדה הורביץ:

לא, אבל המומחיות שלי זה הקניית קריאה, לא משנה, אבל כרגע התרגול וההקניה של קריאה היא  

ו, בנושא הרגשי, כשילד בכיתה א' מרגיש שהוא לא מצליח,  מאוד מורכבת. ואני אוסיף עוד משה 

ואז הכי קשה ללמד אותם. הם נסגרים. הם נכנסים    shutdownהנה, ליאת מנידה בראש, הם נעשים  

 למקום רגשי ולא מצליחים לקרוא, לא בגלל שהם לא מסוגלים, אלא נכנס הפן הרגשי. 

 

 בני כשריאל:

 ז אני אגיד לך משהו.ברנדה, את רוצה שאני אדבר על זה? א

 

 ברנדה הורביץ:

 . כן, אני חושבת שזה חשוב כי אני חושבת על העיר שלנו

 

 בני כשריאל:

ברנדה, אני לא רוצה להתחייב בלשוני, לא רציתי להביא את זה למועצת העיר, אבל אם פתחת את  

ייתה לי ישיבה  זה אז אני אגיד, כי אני לא רוצה שאחרי זה יגידו שראש העיר הבטיח ולא מקיים. ה 

 . בשבוע שעבר ביחד עם

 

 ברנדה הורביץ:

 זה ממש חשוב, העיר עשתה כל כך הרבה להגיע כל כך רחוק.

 

 בני כשריאל:

ברנדה, קודם כל אני רושם מה שאמרת, אני אגיד את זה לאגף החינוך ואני גם מציע לך לדבר עם  

 מיטל לבן בנושא הזה.

קשור לקורונה. ברוך ה' אנחנו עוברים את אחוזי הבגרות גבוה  לגבי שאר הדברים, באופן כללי, לא 

ועולים כל הזמן באיכויות בצורה יפה מאוד, וגם את עשית דברים יפים מאוד, אפילו החינוך המיוחד  

 . 100%אצלך קיבל  
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 ברנדה הורביץ:

 בגרות.   100%היינו בית ספר ראשון בארץ שחינוך מיוחד קיבל 

 

 בני כשריאל:

יד שם לב, בתוך עמי אני יושב, שאפילו ילדים בכיתה ט' או משהו כזה עדיין לא יודעים  אבל אני תמ 

לכתוב ועדיין כותבים עם שגיאות ולא יודעים. אם הם היו בממלכתי דתי זה היה פחות בולט כי הם  

קוראים כל הזמן את התנ"ך ואין עברית טובה יותר מאשר התנ"ך ללמידה, אין דבר יותר יפה מזה,  

לא כולם עושים את התנ"ך כעיסוק ולכן אני ביקשתי להכין לי תוכנית, אגף החינוך יחד עם  אבל  

משרד החינוך, שני דברים, אחת, התחלת לימודי קריאה וחשבון כבר בגני הילדים. אני ביקשתי  

לעשות את זה בטרום טרום חובה, להתחיל בצורה חווייתית. זה קשה, אז יתחילו בטרום חובה  

תית. אני לא אומר שיישבו עכשיו על לוח הכפל וכו'. תאמיני לי, עשיתי מחקר, קראתי  בצורה חוויי

מאמרים, מה קורה בארצות הברית, מה קורה באירופה, לא סתם באתי עם הרעיון. זה דבר אחד.  

א' עד כיתה י"ב, לקחת את הקבוצות שצריכות חיזוק  -דבר שני, תוכנית מעברים בין שנה לשנה, מ

הם קייטנות קיץ, לימודי קיץ בתור קייטנה, כלומר תוכנית מעברים שנתית. היום יש  וכבר לעשות ל

תוכניות מעברים, לא בין כל כיתה לכיתה, בין שכבה לשכבה, אלא יש בין בית ספר לבית ספר, בין  

ולהכניס    –יסודי לחטיבת ביניים, בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה. אני רוצה להפוך את זה ל  

 לימוד טובים יותר, יותר חזקים. חומרי  

למה אני הכנסתי את תל"י לבתי הספר הממלכתיים? דבר ראשון, כדי שילמדו את מורשת ישראל  

ואת דת ישראל, כי אני ראיתי מה קורה בבתי הספר הממלכתיים, שכמעט אין שם ידע. דבר שני,  

מזון, יש בזה הרבה  גם בלמידה הזאת שלומדים קריאת שמע ומתפללים שחרית ואומרים ברכת ה

עברית והרחבת הידע. נכון? הרחבת הידע. הוא צריך לדעת מה זה תפילין? זה כבר ידע. ב'מי רוצה  

גם   אותם  לקשור  האלה,  הדברים  כל  יידע.  והוא  תפילין  לו  יגידו  הזו  בתחרות  מיליונר',  להיות 

 ליהדות וגם לשורשים. אני לא צוחק.  

 

 ברנדה הורביץ:

 מדהים ומיוחד.  לא, אני חושבת שזה 

 

 

 

 בני כשריאל:

העיר היחידה במדינת ישראל, אני אומר לך במלוא האחריות, שכל בתי הספר הממלכתיים נבחרים  

, בנופי הסלע  המנהלים, אם אתה לא עושה תל"י אתה לא נבחר. אז יש כאלה שקוראים לזה תל"י

קוראים לזה אחרת, אבל שרית אנגל עושה אחלה תל"י, יותר מאשר תל"י. בואי נאמר זה כמעט  

ממלכתי דתי ואני מאוד שמח על זה. באמת שאני שמח על זה. לא ייתכן שמישהו יגמור כיתה י"ב  

אני אומר.    ולא יידע מה השורשים שלו ולא יידע מה זה יהודי ולא יידע למה עשו לו ברית. ברצינות

 אני לא אומר את זה בציניות.

 

 ברנדה הורביץ:



 26/10/20מיום   29 ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'

 26 

לכן אני אומרת, העיר הזאת כל כך טובה בחינוך שלה שאני דואגת, ואתה גם דואג, למחזור של  

 ב'. -כיתות א' 

 

 בני כשריאל:

דבר שלישי שאנחנו עושים, והקורונה דפקה לנו קצת את העניין. אמרתי, עשינו שני דברים, אחד זה  

דים, השני זה תוכנית מעברים בין שכבתית, לא בין בית ספרית. הדבר השלישי, אני ביקשתי  גני יל

ממנהלי בתי הספר התיכון, כל בית ספר תיכון מאמץ בית ספר יסודי, הוא לוקח נושא מסוים ועובד  

  על זה ביחד. למשל, עשינו ניסוי ראשון וזה מצליח מאוד, 'דקל וילנאי' אימץ את ממלכתי ג' בנושא

 י"ב, הם עושים.  - אמנות. תלמידי מגמת אמנות י"א

 

 ברנדה הורביץ:

 מקסים, מקסים. 

 

 בני כשריאל:

ככה ביקשתי גם מאמי"ת בנים ואמי"ת בנות וככה ביקשתי מהישיבה התיכונית וכו', כל אחד כמובן  

להכיר א להכיר את הקהילה,  בתיכוניים  שלנו  הנוער  לבני  גם  נותן  זה  זה מעשיר,  שלו.  ת  באזור 

הילדים, זה נותן להם מוטיבציה של לוקל פטריוטיות. אנחנו עושים את זה. זה לא קל, אני אומר  

הישיבה   עם  קשה  לי  יהיה  בטוח.  כמעט  כבר  אני  האולפנה,  עם  קשה  לי  יהיה  קל.  לא  שזה  לך 

התיכונית בגלל המרחקים. הישיבה התיכונית מאוד רוצים לעשות את זה, הרב פרנקל באמת איש  

 ה חברתית, אבל הוא קצת רחוק מהמקומות, נצטרך להסדיר את זה. עם ראיי 

את צודקת, נחזור חזרה למה שאמרת לגבי כיתות א', אבל עושים את זה, אבל דברי עם מיטל. יהיו  

 חסכים גדולים מאוד לכל הילדים, לא רק לכיתות א'. 

 

 ברנדה הורביץ:

 צריכים להקשיב שהמדינה אומרת שלושה ימים. אני מבינה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו לא 

 

 בני כשריאל:

אזור   הרחבת  את  להפקדה  ואישרו  שעבר  בשבוע  מת"ע  ישיבת  הייתה  האחרון,  הדבר  נתקדם. 

התעשייה ואישרו גם את כל השינויים והשיפורים של דיזיין סיטי, לרבות בית מלון בדיזיין סיטי  

אוגוסט, אני אמרתי שנעשה שם עוד פעם סיור, אנחנו  ושיהיה בהצלחה. דיזיין סיטי אמור להיפתח ב

נעשה את זה, כי זה השתנה לגמרי, ואנחנו נראה גם את הבנייה של הלונה פארק. דיזיין סיטי ייפתח  

 אוגוסט. כך זה אמור להיות על פי היזם. -באפריל, הלונה פארק ייפתח ביולי

 

 אבי רחמים: 

ר הראשון במעלה, אני תומך בצעדים שאתה רוצה  אני חושב שהמלחמה בווירוס צריכה להיות הדב

שרשרת  את  לקטוע  וחייבים  החיים  קדושת  שזה  מפני  חינוך  לפני  שזה  גם  חושב  אני  לעשות, 

 ההדבקה. אז אני מקווה מאוד שתעשה את מה שאמרת. 

 

 בני כשריאל:
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 בעזרת ה', זה תלוי גם במורים. 

 

 אבי רחמים: 

 ד. אתה תישאר ירוק כל הזמן וירוק חזק גם.גם עם התלמידים, בני, זה דבר חשוב מאו

 

 בני כשריאל:

 זה לא תלוי רק בנו. ,בעזרת ה'

 

 ג'קי עזרא:

אני, בניגוד לאייל, יש לי כמה תודות. קודם כל אני רוצה להודות לברוך שמשקה אותנו ודואג לנו  

 ומביא לנו חומר לבית, רץ אחרינו, באמת.  

 

 בני כשריאל:

 דיקת קורונה. הוא חזר.  ברוך לקח את הבן שלו לב

 

 גיא יפרח: 

 הודו לך, ברוך. 

 

 בני כשריאל:

הבן שלו בישיבה בשדרות וכדי לחזור לישיבה הוא חייב להביא אישור קורונה. אתם רואים איזה  

 יופי?  

 

 ג'קי עזרא:

בכל אופן אנחנו רוצים להודות לו, אני בכל הזדמנות אומר שאני אגיד, אז הנה אמרתי את זה. דבר 

שני, היה לי מפגש עם המוקד העירוני, היו לי כמה תקלות, ואני רוצה להגיד לכם באמת באמת שאני  

  יומיים אתה מקבל תשובה בווטסאפ, 'טופל'. באמת יש - הופתעתי בצורה שלא האמנתי, תוך יום

 . להודות וצריך להודות גם

 

 

 

 בני כשריאל:

אנחנו בהזדמנות גם נעשה סיור שם. המוקד שלנו הפך להיות ממש מוקד חכם, הוא גם מטפל בפניות  

 ציבור, יש ישיבת פורום מוקד אצל שמוליק מדי שבוע? שבועיים?

 

 שמוליק חנוך: 

על הפנייה שלהם שנשלח    שהתושבים מקבלים  שביעות רצון  חדש של  יש סקר  מדי שבועיים, בנוסף

 אחד מייד עם השלמת הטיפול.  לכל 

 

 ברנדה הורביץ:
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 אני בקשר רצוף איתם והם פשוט מקסימים. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, הוא מטפל גם בקורונה כמו שצריך, מהתחלה עד הסוף.

 

 ג'קי עזרא:

 חוק הפרגולות.  דבר אחרון, בני, אני דיברתי גם עם גיא, שאלתי את גיא לגבי 

 חוק הפרגולות לא כל כך מובן באתר. מי שנכנס לשם, זה ממש לא מובן. 

 

 בני כשריאל:

 נביא את זה לוועדת בניין עיר.

 

 ג'קי עזרא:

 אז אני אגיד את זה בוועדת בניין עיר.

 

 בני כשריאל:

 אוקיי. עוד משהו? עוד מישהו רוצה להעיר? תודה רבה, אני נועל את הישיבה.  

 

 

 

 
 

______________________  _______________________  

  מר שמוליק חנוך
  מנכ"ל ומזכיר העירייה

  מר בני כשריאל
  ראש העיר


