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 ישיבת המועצה

 בני כשריאל:

. הודעות אנחנו נאמר בסוף. אישור תב"רים. 50אני פותח את הישיבה הבאה, ישיבת מועצה מספר  

מספר   התנגדות? 2013תב"ר  יש  בקונסרבטוריון.  והצטיידות  התאמות  שיפוצים,  שם,  שינוי   ,

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 בקונסרבטוריון" "שיפוצים, התאמות והצטיידות  -שינוי שם   – 2013תב"ר מס'  .א

 הצבעה: 

 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

לנו  2256תב"ר מספר   נתן  פרויקט מצלמות. אנחנו מרשתים את העיר במצלמות, משרד הפנים   ,

 שקלים, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   414,452

 

 פרויקט מצלמות שלב ג' )חדש( – 2256תב"ר מס'  .ב

 משרד הפנים -₪  414,452 -תקבולים 

 ע. קבלניות  – 414,452 -תשלומים 

 הצבעה: 

 9 – בעד

 ה: החלט

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

מיליון. אתם שמים לב,   1.850, קירוי מגרש ספורט תעופה וחלל.  רשת עמל נותנת לנו  2257תב"ר  

כדי לקדם את בתי הספר. אני    מחוץ לארץאנחנו מגייסים הרבה מהרשתות וכמובן גם מתרומות  

 מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 קירוי מגרש ספורט תעופה וחלל )חדש( – 2257ס' תב"ר מ .ג

 רשת עמל  – 1,850,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות – 1,850,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9– בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 בני כשריאל:

  1457, תכנון ופיתוח פארק שמיר שלב ג'. זה הקטנה כמובן, כדי לסדר את המקורות,  1457תב"ר  

 עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 
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 תכנון ופיתוח פארק שמיר שלב ג'  - 1457תב"ר מס'  .ד

 ₪ מלווה )הקטנה( 200,000 –תקבולים 

 ח )הגדלה(קרן עבודות פיתו -₪  200,000                  

 שינוי מקורות מימון ממלווה לקרן עבודות פיתוח

 סך התב"ר יישאר ללא שינוי. 

 הצבעה: 

 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

תקבולים  2258תב"ר   שפ"ע,  ומשרדי אגף  לוגיסטי  מרכז  הצטיידות  אני    200,000,  ממלווה.  שקל 

 אחד.   מעלה את זה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה

 

 הצטיידות מרכז לוגיסטי ומשרדי אגף שפ"ע )חדש(  – 2258תב"ר מס'  .ה

 מלווה -₪  200,000 –תקבולים 

 קבלניותעבודות  -₪  200,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

, הוספת נתיב עקיפה מזרחי כיכר דרך גיא. 2229יש עוד שני תב"רים, קיבלתם את התוספת? תב"ר 

מסדרים את הכיכר שם מול בתי הספר, יש לנו את מעלה תורה בנות, יש לנו את אמי"ת, האולפנה 

יפה  ג'. צריך לסדר את זה. כאן אני רוצה באמת להודות לבוריס ולגרשון, הם עובדים  וממלכתי 

 ד בכל הנושא הזה.  מאו

 

 בוריס גרוסמן: 

 יהיה עוד נתיב אחד תוספת, במקום נתיב אחד יהיו שני צירים.  

 

 אייל פישלר: 

 עד שהשכונה החדשה תתאכלס.  

 

 בני כשריאל:

את הכספים האלה אנחנו נקבל ממשרד הבינוי והשיכון, זה מה שסיכמנו איתם, מאחר שהם עשו 

מגורים, פיתוח. סיכמנו איתם שהם מביאים לנו את הכסף, עם גדי  את העבודות שם בכיכר קדם,  

 מארק, שכנראה הדביק אותי בקורונה. 
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קודם כל אנחנו גם עובדים על כך שתהיה מנהרה להולכי רגל בין שני הצדדים, אז ברגע שזה יהיה  

מעכבים זה יפתור הרבה את הבעיה, כי חלק גדול מהעיכובים שם זה בגלל הולכי רגל, הולכי הרגל  

את התנועה שם, אבל ברגע שאנחנו נעשה את המנהרה להולכי רגל אני מאמין שזה יזרום. חוץ מזה, 

 בינינו, כל הסיפור זה חצי שעה בבוקר.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 לא, לא, זה לא. 

 

 בני כשריאל:

 .חצי שעה בבוקר ועוד חצי שעה אחר הצהריים, לא נורא, אז קצת

 

 בוריס גרוסמן: 

 דקות. 25נכון, בני, זה זה לא 

 

 בני כשריאל:

 אה, סליחה, אוקיי.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 .לא, לא, לא, סליחה, כשאנשים רוצים להגיע לעבודה הם לא רוצים להיות

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, תלכי לחולון, תלכי לראשון, את תראי כמה אנשים מחכים. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ה אדומים. זה לא מעניין אותי, מעניין אותי מעל

 

 בוריס גרוסמן: 

 . דקות. אבל את צודקת 25ברנדה, זו השקעה גדולה מאוד, העירייה משקיעה בזה, וזה רק 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני גרה שם, אני יודעת.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 גם אני גר שם.

 

 בני כשריאל:

 בכל מקרה אנחנו עושים את זה.

 ברנדה הורביץ: 

 מעולה.  , זהשמחה, דיברנו על זה ובגלל זהלא, מעולה, מעולה. אני 
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 בני כשריאל:

 עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   2229אז תב"ר 

 הוספת נתיב עקיפה מזרחי כיכר דרך הגיא )הגדלה( – 2229תב"ר מס'  .א

 ק. עבודות פיתוח )הגדלה( -₪  240,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות )הגדלה(  -₪  240,000–תשלומים                      

 קל חדש.ש 300,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של  

 הצבעה: 

 9– בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

. כמו שאמרנו, זה הקטנה, תכנון ופיתוח פארק שמיר שלב ג'. אני מעלה להצבעה, יש 1476תב"ר  

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 תכנון ופיתוח פארק שמיר שלב ג'  –1476תב"ר מס'  .ב

 מלווה )הקטנה(  -₪  200,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות -₪  200,000–תשלומים                      

 שינוי מקורות מימון  ממלווה לקרן עבודות פיתוח                       

 סך התב''ר יישאר ללא שינוי                      

 הצבעה: 

 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

נוסח   -  3סעיף   ואת  ההסבר  לנו כאן את דברי  יש  למעלה אדומים, מניעת רעש.  עזר  תיקון חוק 

 העזר. אני מעלה להצבעה. יש התנגדות? התיקון לחוק 

 

 דובר:

 מה זה? 

 

 בני כשריאל:

 גילי, אתה רוצה לדבר על זה, על חוק העזר למניעת רעש?  

 

 גיא יפרח:

 זה פשוט, יש עשרה אירועים שראש העיר יכול לעשות אותם בניגוד לחוק הרעש.  

 

 גילי רוגל:

 באמת שזאת הייתה יוזמה של גיא. גיא, אתה רוצה להסביר את זה?  
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 גיא יפרח:

אין לי בעיה להסביר. חוק הרעש מגדיר את השעות שמותר לבצע בהן רעש וגם מגדיר רעש סביר, 

גם בשעות שמותר לבצע. אנחנו כולנו מכירים את שתיים עד ארבע, כולנו מכירים את השעות אחרי  

השעו  11 אחרי  החקיקה בלילה,  ידי  על  שמוגדרים  מועדים  למעט  רעש,  לקיים  ניתן  לא  האלה  ת 

. רשות מקומית רשאית, כדומההראשית, כמו לדוגמה יום העצמאות, יום ירושלים, פורים, מימונה ו

השר הסמיך את ראש העיר ואת מועצת העיר לתקן את חוק הרעש ולהחריג מועדים נוספים, כי  

יב, צריך לקבל על זה אישור, או רוצים לעשות מרוץ לא יודע מה מבינים שרוצים לילה לבן בתל אב

 אז צריך אישור.  

אנחנו, בדומה לרוב הרשויות המקומיות בישראל, מביאים את החוק הזה, מחריגים, נותנים לראש 

העיר סמכות להחריג בשעות וברעש עשרה מועדים במהלך השנה. אני מעריך שאנחנו לא נגיע לעשרה  

 .אנחנו מדי פעם עושים משהו שהוא מועדים בהכרח,

 דובר:

 אתה יכול לתת אישור פרטני?  

 גיא יפרח:

 לא, אישור לפעילות ציבורית, לאירוע ציבורי.  

 

 ברנדה הורביץ: 

האם זה יהיה באותם אזורים, או האם אתם תעשו התפלגות באזורים? כי עוד עשרה ימים זה המון  

  .ואם זה באותם אזורים

 

 כשריאל:בני 

זה לא באותו אזור, אנחנו מחלקים. פסטיבל סוכות זה בפארק שמיר, יום העצמאות זה במרכז, 

 בקיץ זה בפארק הנוער.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 שתהיה את החלוקה הזאת.  

 

 גיא יפרח:

לעשרה   נגיע  אם  וגם  אירועים  לעשרה  מגיעים  לא  גם  אנחנו  בפועל  האמת,  את  להגיד  צריך  אבל 

מח הם  מאוד  אירועים,  מאוד  זה  אירועים  עשרה  ובעיניי  אחד,  במקום  נמצאים  לא  הם  ולקים, 

 ימים בשנה, עשרה ימים זה לא כזה נורא.   365מידתי, יש לנו 

 

 בני כשריאל:

סעיף   להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  אז  )תיקון(, 3אוקיי.  רעש(  )מניעת  אדומים  למעלה  עזר  חוק   ,

 אחד.  , יש התנגדות? הימנעות? עבר פה2021-תשפ"א

 הצבעה: 

 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 בני כשריאל:

ביוב,    -  4סעיף   גבייה של אגרת  זוכרים, הייתה כבר החלטת מועצה 1.7.22הארכת תוקף  . אתם 

 בנושא הזה. אתה רוצה לומר כמה מלים, הגזבר, על הנושא הזה? 

 

 גיאה ננדזה:

יש לנו תוקף לאגרת ביוב שצריך לחדש אותה, לעשות תחשיב מחדש ולאשר במשרד הפנים. נגמר 

 התוקף, יש תוקף חדש. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 התוקף משנה את המחיר?  

 

 גיאה ננדזה:

 כנראה שזה לא ישנה את המחיר, זה מתקף אותו. 

 

 גיא רוגל: 

ריכים לבקש ממשרד הפנים שיאריך לנו אני רוצה להוסיף משהו ברשותכם. הציגו את זה, אנחנו צ

נוסח  כאן  יש  ולכן  זמן  תוספת  דורש  זה  התחשיב,  את  לבדוק  צריכים  אנחנו  הגבייה,  תוקף  את 

החלטה מובנה ואני מבקש, ענת, שהצעת ההחלטה הזאת, כפי שהיא, תיכנס לפרוטוקול, שייאמר 

- ם )אגרת ביוב(, התשע"זלחוק העזר למעלה אדומי  6בהחלטת המועצה: מתוקף סמכותה לפי סעיף  

, מחליטה בזאת מועצה העירייה להאריך את תוקף סמכותה של העירייה להטיל ולגבות את 2007

 ולבקש את אישור הממונה באיו"ש להארכה. 1.7.22האגרה מכוח חוק עזר הנ"ל עד ליום 

 

 בני כשריאל:

 זה מופיע. 

 

 גילי רוגל:

התח נבדוק את  נפנה לאחר החלטת במהלך אותה תקופה אנחנו כמובן  לזה אנחנו  ובהתאם  שיב 

המועצה לממונה על היישובים, גב' תמי נאסה, ונבקש את אישורה. יש לכם כאן דברי הסבר מאוד  

מאוד מפורטים ודברי רקע, אני בטוח שראיתם אותם, ואני מבקש שנוסח ההחלטה המובנה הזה 

 ייכנס לפרוטוקול.  

 

 בני כשריאל:

, בהצעת החלטה 1.7.22ה להצבעה, הארכת תוקף גבייה של אגרת ביוב,  אוקיי, ידידי. אז אני מעל

, 2007-לחוק העזר למעלה אדומים )אגרת ביוב(, התשע"ז  6כאמור לעיל: מתוקף סמכותה לפי סעיף  

מחליטה בזאת מועצה העירייה להאריך את תוקף סמכותה של העירייה להטיל ולגבות את האגרה  

 ולבקש את אישור הממונה באיו"ש להארכה. 1.7.22מכוח חוק עזר הנ"ל עד ליום 

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 הצבעה: 
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 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 אייל פישלר: 

 זה אפילו יהיה בפרוטוקול פעמיים.  

 

 בני כשריאל:

פתיחת חשבונות בנק בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ לכל פרויקט שימומן על   אישור   -  5סעיף  נכון.  

 ידי מפעל הפיס. הם מעבירים את הכספים דרך זה. 

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

 הצבעה: 

 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

אתמול ישבתי עם החבר'ה האלה, במה מדובר?   :היוםאני רוצה להוסיף, ברשותכם, תוספת לסדר  

משרד הפנים ומשרדי הממשלה יחד עם מרכז השלטון המקומי מקדמים יוזמה של קהילת עמים 

חכמות, קוראים לזה מוניטק. הם עוזרים להקים אשכולות של יישובים כדי לפתח את הנושאים 

ביהו וכדומה.  שלהם  הנושאים החברתיים  את  שלהם,  קרני  הכלכליים  כבר  הצטרפו  ושומרון  דה 

מגילות, מודיעין   עמנואל,  בנימין,  שומרון, אלפי מנשה, קדומים, בית אל, אורנית, אלקנה, מטה 

ת ארבע. אני חושב שגם מעלה אדומים צריכה להיכנס יעלית וכמובן מועצה אזורית שומרון וקרי

 לאשכול הזה, אנחנו רק מרוויחים מזה.  

 

 אייל פישלר: 

 כשפתחו את זה, אתה היית מסופק.  בשנה שעברה,

 

 בני כשריאל:

זה  הרגליים.  את  סתם  להרטיב  ולא  זה  ואיך  זה  מה  לראות  רציתי  כי  מסופק  הייתי  אני  נכון, 

התייעלות כלכלית, אנחנו עושים פרויקטים משותפים ואז יהיה איגום משאבים לכל מיני דברים, 

 לאנרגיה מתחדשת או כל דבר אחר.  

 

 אייל פישלר: 

 שרו גם לחברה הכלכלית לעבוד עם כל אשכול, נכון?  יא

 בני כשריאל:

בנושאי  חברה,  בנושא  חינוך,  בנושא  שלה,  בדברים  האשכול,  עם  לעבוד  תוכל  הכלכלית  החברה 

רווחה. אנחנו מעלים את ההצעה הזאת כדי לאשר אותה, אנחנו כמובן נמשיך להיות במשא ומתן 

זה כדי שלא ניזוק. בינתיים מי שמממן את כל העסק איתם, נראה מה מעלה אדומים מרוויחה מ
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אנחנו לא מממנים אגורה, אבל בסופו של דבר, כחברות, אני פחות   –הזה זה משרד הפנים ביחד עם  

שקל בשנה כדי להיות   60,000- ל  40,000או יותר, אני לא רוצה להתחייב בלשוני, אנחנו נתחייב בין  

 .  כדומהלסביבה ו חברים, כמו שאנחנו חברים באיגוד ערים

 

 דובר:

 יהיה נציג של העירייה? 

 

 בני כשריאל:

 יהיה נציג של העירייה. 

 

 דובר:

 מה זה, זה כאילו פורום? 

 

 בני כשריאל:

 כן, יהיה מין ועד מנהל או דירקטוריון.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, אתה בטוח שכדאי לנו בכלל? 

 

 בני כשריאל:

לצאת  ביחד,  להיות  וכמובן  יכניסו לשם הרבה כספים  כולם הצטרפו שם,  לנו.  אני חושב שכדאי 

למשל למכרז, כמו שעושה החברה למשק וכלכלה, כאן אנחנו ניקח קבלנים למשל, הפורום הזה 

ייקח קבלנים ושם יהיה לנו יותר קל להיכנס לקבלנים מאשר לעשות מכרז משלנו, זה ייצא יותר 

הייטק. אנחנו למשל היום בין המתקדמים, העיר מעלה אדומים בין המתקדמים בתחום   זול. איגום

הדיגיטלי, אם זה הקשר בין התושב לעירייה, אם זה המוקד העירוני, אם זה מעקב אחר החלטות, 

הכול דיגיטלי, אנחנו די מתקדמים, בנושאים האלה יש חברות שאם אנחנו לוקחים אותן יחד איתם 

נחנו נוזיל עלויות. אנחנו חברים, אבל כל דבר אנחנו נבדוק לגופו של עניין, אנחנו לא יכול להיות שא

 חייבים שום דבר.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 ואפשר לצאת בלי בעיה? 

 

 בני כשריאל:

כן, אנחנו לא חייבים להם כלום. אם נראה שזה טוב לנו נמשיך איתם, לא טוב לנו לא נמשיך איתם. 

ו כלום. אז אני מעלה גם את זה להצבעה: מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים בינתיים זה לא עולה לנ

והחברתיים לשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות ואזוריות, בין היתר, התייעלות כלכלית, איגום 

משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת, כמו תכנון תיירות אזורית, כמו שאנחנו עושים מירושלים 

מאשרת בזאת מועצת הרשות המקומית מעלה אדומים הקמת אשכול רשויות עד ים המלח לדוגמה,  

, אשכול רשויות מקומיות(, יחד עם  1)פרק א  1955-מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"ו
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מנשה,  אלפי  שומרון,  קרני  להלן  כמפורט  לבקשה  השותפות  המקומיות/האזוריות  הרשויות 

נימין, עמנואל, מגילות ים המלח, מודיעין עלית, מועצה קדומים, בית אל, אורנית, אלקנה, מטה ב

 ת ארבע. יאזורית שומרון וקרי

 יש התנגדות? יש הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 9 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד

 

 בני כשריאל:

 אני מתכבד לסגור את הישיבה הזאת.  

 

 (:  51-21)חוזרים להודעות ראש העיר לאחר סיום ישיבה מספר 

 

 בני כשריאל:

 . קודם כל מזל טוב למעיין, היא נעלמה לנו.  אני רוצה כמה הודעות

 

 מעיין מור:

 לא, לא נעלמתי. 

 

 בני כשריאל:

יש לנו אמא צעירה, אנחנו מאחלים לך הרבה הרבה הרבה נחת להולדת הבן, איך אייל היה יכול 

 יד? למצוות ולמעשים טובים.  להג

 

 אייל פישלר: 

 זה הקטן גדול יהיה. 

 

 בני כשריאל:

 עדיין לא נתתם לו שם, מחכים לברית, או שכבר נתתם שם?  

 

 מעיין מור:

 אנחנו מחכים לברית כדי לתת לו שם, הוא עוד קצת יגדל ובעזרת ה' בשבוע הבא. 

 

 בני כשריאל:

אוהבים אותך ושיהיה לך הרבה הרבה נחת, שהילד הזה באמת יצליח מאה אחוז. אז, מעיין, אנחנו 

 בכל דרכיו ומעשיו.

המועצה הדתית, כבר עדכנתי אין מה לחדש פה, יש לנו יושב ראש מועצה טוב, יש לנו חברי מועצה 

 טובים ואנחנו נאחל להם הצלחה רבה.  
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צת העיר משתתפת בצערו של  אני דיברתי עם ג'קי עזרא בטלפון, מועצת העיר משתתפת בצערו, מוע

 ג'קי ידידנו במות אחיו, ינוחם מהשמים ושלא יידע עוד צער ובביתו יראו רק שמחות.

נפגשתי עם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה כדי לעשות לובי, אני עובד חזק מאוד על לובי למען 

פעמים   זה שרת הפנים כמובן, שדיברתי איתה כמה  והיא מעלה אדומים בממשלה החדשה, אם 

גם המזכיר   בנט,  נפתלי  עצמו,  זה ראש הממשלה  גם בתחילת שנת הלימודים, אם  ביקרה אותנו 

הצבאי של ראש הממשלה. יש הרבה הרבה כוח שם והוא לקח על עצמו לסייע לנו בכל מה שאנחנו  

מבקשים, כביש מרקם החיים, עדיפות לאומית, שגם על זה אנחנו דיברנו עם השרה ודיברנו עם ראש 

שלה, אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם הלשכה שלו, בפרט עם ראש המטה שלו, צבי טל גן או טל הממ

גן צבי. אני תמיד מתבלבל בסדר של השמות האלה. גם השבוע הייתי איתו פעמיים בטלפון. אני  

רוצה לומר לכם, אני מצלצל והוא חוזר, אין כאן התעלמות. ממש, הם חוזרים חזרה. כמובן שעדיין  

 ל יצא. לא הכו

לסייע  הבטיח  יפה,  מאוד  אותנו  קיבל  הוא  ליברמן,  איווט  האוצר,  שר  את  גם  פגשנו  ואני  בוריס 

ולעזור בכל הפרויקטים שאנחנו הבאנו, בוריס נמצא בקשר עם הלשכה שלו כל שבוע וגם מדווח לי 

נו ואנחנו מחכים לתוצאות מהשר. גם שר האוצר קיבל אותנו באמת יפה. במהלך פברואר תהיה ל

 פגישה גם עם שרת התחבורה, כמו שאמרתי. 

פגישה עם השר חילי טרופר, שר התרבות והספורט. אני מצאתי אדם מקסים, באמת. אדם מקסים. 

ידידות, הוא הבטיח   בינינו  נוצרה  לבקר אותנו, אבל  אני רבתי איתו בהתחלה כשהוא בא  אמנם 

כהבטחה, אל תתפסו אותי בלשון, כיצד לעזור, עכשיו אנחנו מנסים לראות כיצד, אל תראו את זה  

להעביר עשרה מיליון שקל ממשרד הספורט למעלה אדומים דרך משרדים אחרים. דיברתי היום גם 

עם איילת שקד כדי להעביר לנו את התקציב הזה. אם הוא ייצא לקול קורא אולי נראה מזה כמה 

עבור דרך משרד ראש הממשלה או מאות אלפי שקלים, כי זה יחולק בין כל היישובים, אבל אם זה י

דרך משרד הפנים, הם בודקים את הנושא הזה, אז אנחנו נוכל לבנות את היכל הספורט הראשון 

מקומות. אנחנו נצטרך כמובן להוסיף על זה עוד עשרה מיליון שקל, אבל  2,000עד   1,500היפה, עם 

אנחנו יכולים להביא תרומות.   נביא את התרומות האלה. אני לא מודאג, ברגע שיש את הבסיס תמיד 

 ברוך ה', הקב"ה אוהב אותנו.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 שקל למועצה הדתית.  200,000אפשר להגיד שמתן כהנא גם נתן 

 

 בני כשריאל:

כן. כמובן יישר כוח גדול מאוד לאגף שפ"ע, כל שנה הוא מביא לנו את החמישה כוכבים. זה לא דבר  

רגילי אנחנו  אצלנו  מאליו.  ארבעה מובן  על  נלחמות  רשויות  הרבה  לכם,  אומר  אני  אבל  לזה,  ם 

 כוכבים ואנחנו מקבלים את החמישה כוכבים. 

 ויישר כוח למערכת החינוך שלנו. הם שיגרו לוויין.  

 

 יהודה אסרף:

 אני מזכיר לכם שאני מחזיק את התיק.  
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 בני כשריאל:

הלוויין שוגר בהצלחה וזה היה ממש כן, ומחזיק התיק כמובן יהודה. כן, באמת יישר כוח, נכון.  

מרגש. חלק מהבונים של הלוויין לא יכלו להיות שם כי הם כבר חיילים, הרי הם דחו את השיגור  

 בשנה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 כמנהלת אני עשיתי את הקורס שם כשהתחלנו את זה. 

 

 בני כשריאל:

שניים שלקחו את החופשה בכוח  כן, זה מרגש. ישנם כמה חבר'ה שלפני גיוס שהגיעו ועוד אחד או  

כדי להיות שם. הם נסעו להרצליה ושם הם חזו בשיגור ישיר של הלוויין שלנו. יש, נדמה לי, בין שש  

 לשמונה רשויות מקומיות בכל הארץ שעושות את הפרויקט הזה ואנחנו עושים את הפרויקט הזה.   

 

 ברנדה הורביץ: 

 מרגש. זה ממש מרגש. אתם לא מבינים כמה שזה 

 

 בני כשריאל:

לאב, שעושים את זה -וחוץ מהפרויקט הזה יש לנו עוד פרויקטים שאנחנו עושים, יש את הספייס

בחטיבת הביניים 'דקל וילנאי', ויש את הרובוטיקה. יש עוד הרבה דברים מדעיים שעושים וזה פשוט 

 מרחיב את הלב לראות את החבר'ה שלנו נוגעים בדברים האלה.  

 

 גיא יפרח:

 אפשר להגיד על החינוך הבלתי פורמלי?  

 

 בני כשריאל:

שיושב שם בכף קנדי שמשגר  נראה מישהו מאצלנו, מדען מאצלנו  יום אחד אנחנו  עוד מעט.  כן, 

 לוויינים, או בנאס"א. 

אחד   אנג'לס אף  בלוס  לנו  היה  לא  חדשות,  דלתות  פתחנו  באמת  אנחנו  הפעם  לארה"ב.  הנסיעה 

לוס אנגל'ס. פגשתי שם את נשיאת הפדרציה של יהדות אירן בלוס אנג'לס. ועכשיו אנחנו עובדים על  

יש להם שם קצת בעיות, הם אוספים את הכסף לאנשים שלהם, זה לא ניו יורק, הם לא עשירים 

כמו בניו יורק, אבל אני מקווה מאוד שפתחנו דלת. פתחנו עוד כמה דלתות גם בעוד כמה מקומות. 

 אני מקווה מאוד שיהיה. 

ה אני אומר לכם את זה? משום שקודם כל 'בני ציון' נסגרו, חלק מהם עובדים עכשיו מהבית. למ

אנחנו היינו חייבים להקים את הקרן שלנו מחדש לכן אנחנו פגשנו שם אנשים אחרים, ביניהם הרב  

 ראובן כהנא. הוא רב, צעיר אגב, שלא תחשבו שהוא רב כזה שהוא הולך עם זקן וזה, ממש לא. 

 

 

 ר:דוב

 כולם רפורמים. 
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 בני כשריאל:

 לא, הוא לא רפורמי, הוא רב אורתודוקסי, הוא למד בישיבה יוניברסיטי.  

 

 ברנדה הורביץ: 

YU  .ישיבה יוניברסיטי , 

 

 בני כשריאל:

שלושה מניו יורק, כשהוא היושב ראש, הוא גר בניו יורק, שניים מלוס אנג'לס -אנחנו ארגנו שניים

 ועוד שניים מפלורידה, שהם יקימו את הקרן. הם עובדים על זה, רחלי עובדת על להקים את הקרן.  

 

 אייל פישלר: 

יהיה גם בכל מה שקשור זה ממש חדש? כל הניהול שקיבלנו מ'בני ציון' בעצם נופל? כלומר צריך  

 . לניהול ומיסוי

 

 בני כשריאל:

עוד מעט אני אגיד לך. אני פגשתי את ג'ורג' שפר, שהוא התורם הגדול שלנו וגם יש לו השפעה. אני  

סיכמתי איתו, אמנם סיכום בעל פה ולכן, אתם יודעים, הבטחות של תורמים זה תלוי במזג האוויר  

יוניובהכנסות שלהם, אז סיכמתי איתו שה למעלה אדומים, -שנה במהלך  שלנו,  לקרן  יעברו  יולי 

דולר הוא ייתן לקמחא דפסחא. אני מקווה מאוד שהם יעמדו בזה, הם   15,000דולר ועוד    100,000

צריכים עכשיו לארגן את הכסף הזה, אבל בסך הכול אנחנו ממשיכים לשמור קשר עם ג'ורג' שפר 

ים איתם, כי ג'ורג' שפר הוא זה שהחזיק את 'בני ציון'  ועם הנפשות הפועלות שם, אנחנו לא מפסיק

כל הזמן, הוא מימן אותם כדי להחזיק אותם. אבל, כמו שאמרתי, אנחנו חייבים לפתוח מקומות 

אחרים וישנן עוד כמה דמויות שדיברנו איתן, עם נשות ויצ"ו למשל בלוס אנג'לס, בפלורידה אנחנו  

עזרו לנו וימשיכו לסייע לנו ובניו יורק אנחנו צריכים   הדקנו את הקשר עם שתי פדרציות שתמיד

 להמשיך הלאה. 

אני ביקשתי מכמה חברים שלי בניו יורק לראות כיצד אנחנו מביאים עוד תורמים. אנחנו עכשיו 

עובדים על יהדות חלב, כלומר יוצאי סוריה, כדי לראות מה קורה. הם נמצא גם כן באזור גרייט נק, 

בגרייט נק, גם כן היינו שם, עשינו שם שבת, הם הבטיחו לעזור לנו. אבל גם שם,    וכמובן יהדות אירן

לצערנו, מהקורונה,  עסוקים בעניינים שלהם. היו להם מקרי מוות רבים,  הם מאוד מאוד מאוד 

מהגל הראשון, נשארו משפחות עם יתומים וכדומה וצריכים לעזור להם, ככה לפחות אמרו לי, אבל 

ט נק, שהוא באמת ידיד שלנו, הוא הגיע למעלה אדומים כבר פעמיים והוא הבטיח  ראש עיריית גריי

 שהוא ימשיך לעזור. עכשיו אנחנו צריכים במלוא התנופה להיכנס לנושא הזה.  

 בבקשה, גיא.

 

 גיא יפרח:

על   אני רק רציתי לעדכן. אנחנו תמיד מדברים על אחוזים של תעודות בגרות וכשאנחנו מדברים 

רבה פעמים הדרך שלנו למדוד את זה או לכמת את זה זה סביב אחוזי נתוני הגיוס ערכים אז ה

ושירות משמעותי, אז משרד החינוך התחיל למדוד מדד חדש בשנתיים האחרונות, שבעיניי זה מדד  
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של המדינה. יש לנו   5סופר חשוב, אולי יותר חשוב מכל מדד אחר, ומעלה אדומים נמצאת בטופ  

שלוקחים חלק בפעילות חברתית,   100%,  98%, לא  100%"ב במעורבות חברתית  בכיתות י', י"א, י

היום  בבוקר,  נעשית  הייתה  האישית  המחויבות  גם  פעם  אישית.  מחויבות  בעבר  שנקרא  מה 

הספר  לא שעות בית  זאת אומרת בשעות שהן  להיות אחר הצהריים,  המחויבות האישית חייבת 

זה סביב תכנית של אגף הנוער, יש לנו היום רכז שמלווה   . חלק מזה100%ועדיין אנחנו עומדים על 

 אחד אחד ורואה שבאמת יש לו השמה.  

לנו שם   ויש  לעשות מחויבות אישית  י"ב חייבים  עד  י'  ואנחנו  100%במקרה של מעלה אדומים   ,

ח' וגם שם בכל חטיבות הביניים יש לנו אחוזים, קפצנו  -לקחנו את זה באופן וולונטרי לכיתות ז' ו

 התנדבות, שזה ממש וולונטרי.  88%-התנדבות ל 20%-30%-מ

מבני הנוער שלנו שלוקחים חלק במעורבות חברתית עושים גם שעות   46%-והנתון הכי יפה זה ש

זה הממוצע.   30%מעבר למה שהם חייבים במעורבות חברתית. רק לסבר את האוזן, במדינת ישראל  

הנוער שלנו עושים איזה שהיא התנדבות מעבר למה   של בני הנוער זה ממש יפה, חצי מבני  46%אז  

 שהם חייבים במסגרת המחויבות האישית. זה נתון מדהים ושאפו ענק בעיקר לבני הנוער שלנו. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 וגם שיש מספיק מקומות בשבילם לעשות את זה. זה הסיפור.  

 

 גיא יפרח:

ברתיים, זה אגף הנוער וזה הרכז שמתכלל  נכון, זה מקומות השמה, זה מנהלי בתי ספר, זה רכזים ח

 את זה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 זה לא מובן מאליו.  

 

 בני כשריאל:

חבר'ה, עוד משהו מישהו רוצה לומר לפני שאני נועל את הישיבה? אני מתכבד לנעול את הישיבה, 

ת אני מאחל לכולכם שנת פעילות תקציבית טובה. מאחר שלא כולם פה אני רוצה ערב אחד לעשו

 ערב עיון או יום עיון במקום מחוץ לעיר כמובן עם ארוחה חגיגית. חבר'ה, תודה רבה.  

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה


