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 פרוטוקול  

 מישיבת עיריית מעלה אדומים

 2022במאי  25יום רביעי, כ"ד באייר התשפ"ב, 

 
 

 ראש העיר –ני כשריאל מר ב נוכחים: 

 סגן ומ"מ ראש העיר  – ח א יפרמר גי

  סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין            

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים  

 חבר מועצת העיר  –ג'קי עזרא מר  

 חבר מועצת העיר   –מר אייל פישלר   

 חברת מועצת העיר –גב' ברנדה הורביץ  

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר   

  

 חברת מועצת העיר    –גב' מעין מור  חסרים:

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק 

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג 

 רת מועצת העירחב –גב' רוזי ישי 

 

 ה  מנכ"ל העיריי –מר שמוליק חנוך  משתתפים:       

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה –גב' ענת רחמים   
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 יתוח בע"מ.חברה לתכנון ופ

 מינוי נציג ציבור, מר שחר ספדה, מטעם הרשות להנהלת מתנ"ס מעלה אדומים.  .4
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 ישיבת המועצה 

 

 בני כשריאל:

רים, אני  , הודעות ראש העיר נגיד בסוף. התב"55-22אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר  

מבין שהם אושרו פה אחד בוועדת הכספים ולא היו מחלוקות, אז אם יש שאלות אז שישאלו, אני  

 מעלה את התב"רים להצבעה. 

התחדשות עירונית עולה להצבעה. תב"ר    2399עולה להצבעה. תב"ר    2171שינוי שם תב"ר מספר  

, סייר קרקעות,  2401ה. תב"ר מספר  ליווי ארגוני לאשכולות, עולה להצבע, מינהל פיתוח ייעוץ ו2400

, נגישות פיזית פרטנית 'מעלה התורה' בנות עולה להצבעה. סעיף ו', תב"ר  2249עולה להצבעה. תב"ר  

, מרחב  2402, הוספת נתיב עקיפה מזרחי כיכר דרך הגיא, עולה להצבעה. תב"ר מספר  2229מספר  

'יפה   בית ספר  עולה להצבעה. תב"ר  הכלה,  עולה  , מרח2403נוף',  'צמח השדה'  ב הכלה ממלכתי 

, מתקני כושר גופני בחטיבת ביניים 'דקל וילנאי' עולה להצבעה. תב"ר  2404להצבעה. תב"ר מספר  

יחידות דיור    2,000, תכנון תב"ע ובינוי 1221, גן חדשני, 'גן סחלב', עולה להצבעה. תב"ר  2405מספר  

, קירוי מגרש ספורט בבית ספר 'מעלה  2255הגדלה, עולה להצבעה. תב"ר מספר    בנופי סלע מזרח,

   התורה' בנות, עולה להצבעה. עד עכשיו, יש התנגדות הימנעות, עבר פה אחד. 

 ₪   30,000ע''ס  2171שינוי שם תב''ר מס'  .א

ית  שינוי שם התב''ר ל'שיפוצים כלליים במבני ציבור' )במקום 'שיקום ארונות חשמל מועדונ

 לילד החריג'(

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד 

 

 התחדשות עירונית רח' הקרן )חדש(   -2399תב"ר מס'  .ב

 קרן עבודות פיתוח   -₪   285,000 - תקבולים

 ע. קבלניות   -₪   285,000 -תשלומים    

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד 

 

 אשכולות  )חדש( מינהל פיתוח יעוץ וליווי ארגוני ל  -2400תב"ר מס'  .ג

 משרד הפנים   -₪   1,800,000 – תקבולים 

 ע. קבלניות   - ₪  1,800,000  –תשלומים 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד 
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 סייר קרקעות )חדש(  -2401תב"ר מס'  .ד

 משרד ההתיישבות  -₪   230,000  – תקבולים 

 ע. קבלניות    -₪  230,000  –תשלומים 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 ה אחד אושר פ

 

 נגישות פיזית פרטנית 'מעלה התורה' בנות )הגדלה(   – 2249מס' תב"ר  .ה

 משרד החינוך  -₪  11,466– תקבולים     

 ע. קבלניות   -₪  11,466– תשלומים 

 ₪   243,770לאחר ההגדלה התב"ר יגיע לסך של 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד 

 

מס'   .ו ככר    -2229תב"ר  מזרחי  עקיפה  נתיב  )שיהוספת  הגיא  + דרך  מימון  מקורות  נוי 

 הגדלה( 

 קרן עבודות פיתוח )הקטנה( -₪  -300,000   –תקבולים        

 משרד הבינוי והשיכון  -₪    444,591 – תקבולים     

 ע. קבלניות   -₪    444,591  –תשלומים 

 ₪   444,591לאחר ההגדלה התב"ר יגיע לסך של 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 מרחב הכלה בי''ס יפה נוף )חדש(   -2402מס' ''ר בת .ז

 משרד החינוך  -₪  55,900 - תקבולים

 ע. קבלניות  -₪  55,900  -תשלומים

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 מרחב הכלה מ''מ צמח השדה  )חדש(   -2403תב"ר מס'  .ח

 משרד החינוך  -₪  55,900 - תקבולים

 ע. קבלניות  -₪  55,900  -תשלומים
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 בעה:צה

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 מתקני כושר גופני חט"ב 'דקל וילנאי' )חדש(   -2404תב"ר מס'  .ט

 משרד החינוך  -₪  82,300 - תקבולים

 קבלניות  ע. -₪  82,300  -תשלומים

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד 

 

 גן חדשני 'גן סחלב' )חדש(  -2405תב"ר מס'  .י

 החינוך משרד  -₪  78,500 - בוליםתק

 קבלניות  ע. -₪  78,500  -תשלומים

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד 

 

 יח"ד בנופי סלע מזרח )הגדלה(  2000תכנון תב"ע ובינוי   -1221תב"ר מס'  .יא

 משרד הבינוי והשיכון  -₪  2,500,000 - תקבולים

 ע. קבלניות  -₪   2,500,000  -תשלומים

 ₪   18,600,000לאחר ההגדלה התב"ר יגיע לסך של 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 קירוי מגרש ספורט ביה''ס 'מעלה התורה' בנות )הגדלה( -  2255תב"ר מס'  .יב

 קרן מבני ציבור  -₪   165,000 - תקבולים

 ע. קבלניות   -₪  165,000  -תשלומים

 ₪   1,165,000ר יגיע לסך של לאחר ההגדלה התב''

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 
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 בני כשריאל:

, קירוי מגרש ספורט בממלכתי דתי 'יפה נוף', עולה להצבעה.  2250המשך התב"רים. תב"ר מספר  

,  2138, קירוי מגרש ספורט בתעופה וחלל, הגדלה, עולה להצבעה. תב"ר מספר  2257תב"ר מספר  

ולה  , החלפת רכב ביטחון, הגדלה, ע2136תעשייה, עולה להצבעה. תב"ר מספר    מבנה בידוק אזור

נגדות? הימנעות? עבר פה  , גשר המע"ר, הגדלה, עולה להצבעה. יש הת2397להצבעה. תב"ר מספר  

 אחד.

 

 קירוי מגרש ספורט בממ''ד 'יפה נוף' )הגדלה( -  2250מס' תב"ר  . יג

 קרן מבני ציבור  -₪   210,000 -תקבולים

 ע. קבלניות  -₪   210,000 -תשלומים

 ₪   1,160,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 קירוי מגרש ספורט תעופה וחלל )הגדלה(  -  2257תב"ר מס'  .יד

 הרשאה של רשת עמל  -₪   220,000 -וליםתקב

 ע. קבלניות  -₪   220,000 -תשלומים

 ₪   2,070,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 מבנה בידוק א.ת )שינוי מקורות מימון( – 1382תב"ר מס'  .טו

 מלווה )הקטנה(  - ₪  -31,000 - תקבולים

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה(   -₪   31,000 - תקבולים

 ע. קבלניות  -₪   2,050,000  -תשלומים

 לאחר השינוי סך התב''ר לא ישתנה 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 )הגדלה(   החלפת רכב ביטחון  -2136תב"ר מס'  .טז

 מלווה  -₪  31,000 - תקבולים

 ע. קבלניות  -₪  31,000  -םתשלומי

 ₪   281,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
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 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 גשר המע"ר )הגדלה(  – 2397תב"ר מס'  .יז

 משרד הבינוי והשיכון  - ₪  906,633 – תקבולים 

 ע. קבלניות   -₪  906,633  –תשלומים 

 ₪   1,666,633חר הגדלה התב"ר יגיע לסך אל

 ה:הצבע

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 בני כשריאל:

מוטי ברשישת פרש מהעירייה, הוא היה גם דירקטור בחברה הכלכלית ובחברה לתכנון    -  3סעיף  

ופיתוח מעלה אדומים, אני מעלה את מינויו של מר גיאה ננדזה, גזבר העירייה, כדירקטור החברה  

כלכלית לפיתוח מעלה אדומים וכן בחברת מעלה אדומים, חב' לתכנון ופיתוח בע"מ, יש התנגדות?  ה

 מנעות? עבר פה אחד. הי

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 בני כשריאל:

 נציג ציבור מטעם הרשות להנהלת מתנ"ס מעלה אדומים, מר שחר ספדה.מינוי  - 4סעיף 

 

 דובר: 

 ?  מה הוא? נציג ציבור

 

 דובר: 

 מי זה? מי הוא? מה הוא? לא יודעים מי זה. 

 

 בני כשריאל:

 -  -  -חבר'ה, אני אגיד לכם, מה קרה? זה איש ציבור, קורות החיים שלו 

 

 אייל פישלר:

 ם את בן דודה שלי.  התגובה שלכם כאילו עכשיו מינית
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 בני כשריאל:

לילדיי, לא לנכדיי ולא לאף אחד    לא, אני רוצה להגיד שאין לו שום קרבה משפחתית, לא לי, לא

 אחר. 

 

 אייל פישלר:

 אבל, בני, הוא היה פעם בוועד ההורים העירוני, רק שתדע.

 

 בני כשריאל:

אז הנה, זו עוד זכות. אנחנו גם העברנו את קורות החיים שלו לכולם. הוא השתחרר מצה"ל  יפה.  

בפיקוד מרכז בצה"ל. לפני כן הוא    כסגן אלוף, הוא היה ראש ענף למידה, איכות, בטיחות וביקורת

היה מח"ט והיה סגן מפקד חטיבת כפיר בזרוע היבשה, כסגן אלוף, והיה מפקד צוות בקורס מפקדי  

ות. התארים שלו, זה בחור שתמיד מגיע, חברי מועצה, אם היו בטקסים שלנו, בכנסים שלנו,  פלוג 

יד מופיע שם. הסמח"ט שהיה והוא  פעם בשנה אנחנו עושים כנס, טקס הוקרה לקצינים, אז הוא תמ

 מרצה. הוא היה עם שלושה הנעדרים שהיו שם.  

 

 גיא יפרח: 

 ירוע. הוא המג"ד שפיקד על החזרת החטופים ועל הא

 

 בני כשריאל:

הוא תושב העיר כמובן. הוא קיבל מצטיין מפקד אוגדה על הובלת מבצע 'שובו אחים', שזה היה אז,  

 כמו שאתה אומר.  

 

 דובר: 

 ? א נבחראיך הו 

 

 בני כשריאל:

כל  אנחנו   לו את  יש  כמועמד. חבר'ה,  עליו  אני ממליץ  כמועמד,  אותו  אני הבאתי  אותו.  בוחרים 

ספר   בבתי  בהתנדבות  הוא מרצה  מזה,  יותר  ועוד  עובר את הסף,  הוא  כלומר  ברזומה,  התארים 

דים והשגתם. הוא  תיכוניים, במכינות קדם צבאיות וארגונים, על הסיפור האישי, נחישות, הצבת יע

הל פרויקטים עצמאיים לגיוס תרומות ומוצרי מזון בתיאום מלא עם הרווחה שלנו. הוא  גם יוזם ומנ 

בוגר מכון וינגייט, הוא בעל תעודת מאמנים, הוא בוגר קורס מדריכי עבודה. אני חושב שאדם כזה, 

 יש לנו זכות גדולה שהוא ייכנס להנהלת המתנ"ס.  

 ג'קי עזרא:

 ? מישהו שם הוא מחליף

 אייל פישלר:

 ישראל גולדשטיין ז"ל. 

 ג'קי עזרא:

 אותך הוא מחליף.  
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 בני כשריאל:

ויושב ראש. מזמן הייתי. אני התפטרתי. אני חושב שהוא אדם מאוד   כן, אני הייתי חבר הנהלה 

 מתאים, אין לו צבע פוליטי, לבחור הזה.  

 

 אייל פישלר:

צריך נציג ציבור  בני הוא חבר מועצה, ראש עירייה.    החליף את ישראל כשישראל נפטר, אבלבני  

 שהוא לא, אז הביאו אותו.  

 

 בני כשריאל:

אין לו צבע פוליטי לבחור הזה, הוא לא ליכוד, בטח לא בוריס. הוא לא פוליטיקאי, הוא עם כיפה  

ש ציבור  וינגייט, אין מתאים ממנו להיות איסרוגה, אדם מאוד ערכי, עם ניסיון עם נוער, בוגר מכון  

אליו לאחר שראיתי אותו מרצה בפני התיכוניסטים שלנו, אני מאוד    בהנהלת המתנ"ס. אני פניתי 

 התלהבתי ממנו.  

נציג ציבור מטעם הרשות להנהלת   אני מעלה להצבעה לאישור את המינוי של שחר ספדה להיות 

 נעות? עבר פה אחד. מתנ"ס מעלה אדומים. יש התנגדות? יש הימ

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 אייל פישלר:

 בני, אתה יכול להסביר איך בנוי כל הדירקטוריון של המתנ"ס?  

 

 בני כשריאל:

 הסגן יושב ראש, הוא יסביר לך, אחר כך, בהודעות של ראש העיר.  

 

 אייל פישלר:

 , זה על יד.  מאה אחוז, כי זה לא תאגיד עירוני, זה מעין עירוני

 

 גיא יפרח: 

ין עירוני, בגלל שהוא שייך לחברה למתנ"סים, יש גם נציגות לחברה למתנ"סים,  שהוא מע  זה תאגיד

 יש נציגות לציבור ויש נציגות למועצה, סך הכול שבעה חברים לפי התקנון.  

 

 אייל פישלר:

 המועצה זה רק אתה בעצם, נכון?  

 

 גיא יפרח: 

 כן.
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 בני כשריאל:

 חזיק תיק נוער וצעירים. זה לא חבר מועצה, הוא כמחזיק תיק שם, כמ 

 

 אייל פישלר:

 לא משנה, ממלא מקום ראש העיר, לא אכפת לי.  

 

 גיא יפרח: 

 כן, אני מהמועצה, אחד מהעירייה ונציגי ציבור שניים ועוד אחד מהחברה למתנ"סים. 

 

 בני כשריאל:

 ויש חברה למתנ"סים. 

 

 לר:אייל פיש 

 כמה יש בחברה למתנ"סים?  

 

 גיא יפרח: 

 אחד. 

 

 אל:כשריבני 

 יש גם ועדת ביקורת.  

 

 אייל פישלר:

 זה משהו אחר. חברה למתנ"סים, עובדי עירייה, חבר מועצה וארבעה נציגי ציבור?  

 

 גיא יפרח: 

 כן. 

 

 בני כשריאל:

 שם כמחזיק תיק תרבות, צעירים ונוער.  גיא 

 

 דובר: 

 גיא, כל הכבוד.  

 

 

 

 בני כשריאל:

בנה ארגוני, אגף רכש, מכרזים ולוגיסטיקה ואגף  ות במהתאמ    -  5את סעיף  אנחנו צריכים לאשר  

בוועדת   עבר  גם  זה  להצבעה?  זה  את  שנעלה  או  מילים  כמה  לומר  רוצה  אתה  המנכ"ל,  שפ"ע. 

 הכספים, נכון?  



 25/05/22מיום   55מס' ית מעלה אדומים רי ית עועצמ ישיבת

 12 

 

 נוך: שמוליק ח

 כן.

 

 בני כשריאל:

  להצבעה, התאמות במבנה ארגוני, אגף רכש, מכרזים ולוגיסטיקה, עולה   5אז אני מעלה את סעיף  

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 אבי רחמים: 

 אני רוצה הסבר בכל זאת.  

 

 שמוליק חנוך: 

ע, היקף הפעילות שלו גדל באופן מאוד מאוד משמעותי ויש לו הרבה משימות ברחבי העיר,  אגף שפ"

רזים  אנחנו רוצים שיהיו לו שני סגנים, סגן אחד שהוא מטה וסגן אחד שהוא שטח. בנושא המכ

והנכסים בעצם חני, שהודיעה על התפטרות, חזרה בה מההתפטרות לשמחתנו ונשארת בעירייה.  

כדאי לנו שעורך דין יתכלל את הנושא, גם של המכרזים וגם של הנכסים, אנחנו  מאוד ברור לנו ש

 שמים את זה באגף הלוגיסטיקה תחת רויטל אלישע.  

 

 אייל פישלר:

 . צריך להגיד שמוסיפים לה מישהו

 

 שמוליק חנוך: 

 מוסיפים לה עוד פונקציונר בהתאם להמלצת מבקר העירייה. 

 

 בני כשריאל:

דו  נתן  כל הנושא של  מבקר העירייה  ואנחנו עכשיו משפרים את  הזה  ואנחנו שמחים על הדוח  ח 

 הטיפול ברכש ובבלאי. 

 

 שמוליק חנוך: 

נהלי המחלקות יתחרו ואחד  סגנים, יש לו תקן אחד במכרז ועל התקן הזה אנחנו רוצים שמ  -  -  -

 מהם ימונה. 

 

 ג'קי עזרא:

 סגן אחד אתה אומר.  

 

 שמואליק חנוך:

 מטה וסגן אחד שטח, אבל הסגן של השטח יהיה בן אדם קיים שישודרג.  שני סגנים, סגן אחד 
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 אייל פישלר:

אבל, שמוליק, המשמעות של זה שמישהו שהוא היום מנהל מחלקה יתפנה וייכנס במקומו מנהל  

 מחלקה?  

 

 שמוליק חנוך: 

 -  -  -לא, מנהל מחלקה 

 

 אייל פישלר:

אומרת מנהל מחלקה יהפוך להיות בתקן של סגן, אבל הוא יישאר אחראי גם על המחלקה  זאת  

 שהוא היה קודם.  

 

 שמוליק חנוך: 

 בדיוק.  

 

 אייל פישלר:

 לא מוסיפים עוד תקן.  

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 בני כשריאל:

המשפטי,   והיועץ  המנכ"ל  של  ההסברים  רוי  -  6סעיף  אחרי  הגב'  רכש  מינוי  כמנהלת  אלישע  טל 

ואספקה וועדת רכש ובלאי, כמובן על פי המלצת דוח הביקורת. אנחנו משתדלים ליישם את דוח  

הביקורת, יש לנו ועדת ביקורת טובה בראשותה של ברנדה, יש לנו גם מבקר עירייה שרואה את  

רויטל היא עובדת  כמובן אנחנו הולכים לפי ההמלצות שלו, אז אנחנו ממנים את רויטל.  טובת העיר ו

 ותיקה שממש מצטיינת בעבודתה. 

להצבעה, מינוי הגב' רויטל אלישע כמנהלת רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי,    6אני מעלה את סעיף  

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 חד. אושר פה א
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 בני כשריאל:

 אדוני המבקר.  דוח הממונה על תלונות הציבור, בבקשה,  - 7סעיף 

 

 חיים שמעוני: 

. הדוח כולל דברי הסבר על תפקיד  2021לשנת    9מוגש לדיון דוח הממונה על תלונות הציבור מספר  

מילולי  הממונה, נתונים סטטיסטיים אודות התלונות שהתקבלו, השוואה לשנים קודמות ותיאור  

פניות לתלונות. במהלך הש בין  נה העירייה מקבלת אלפי  של פרטי התלונות. חשוב לבצע הבחנה 

פניות בנושאים שונים. רק במקרים בהם הפונה לעירייה לא קיבל לדעתו מענה הולם הוא רשאי  

 תלונות ציבור.  17התקבלו וטופלו על ידי הממונה   2021לפנות לממונה בתלונה. במהלך שנת 

 

 ריאל:כש בני

 הכול, חבר'ה. זה אחת וחצי לחודש.  סך 

 

 חיים שמעוני: 

. מבחינת התפלגות התלונות לפי תוצאות הבירור ארבע  2020מספר זהה לתלונות שהתקבלו בשנת  

 תלונות נמצאו מוצדקות.  

 

 בני כשריאל:

 .  17- מתוך ה

 

 חיים שמעוני: 

במהלך הבירור, ארבע  א על פתרונו  שלוש תלונות מוצדקות חלקית, בחמש תלונות עניין התלונה ב

תלונות נמצאו בלתי מוצדקות ובתלונה אחת בירור התלונה הופסק בשל חוסר שיתוף פעולה מצד  

 המתלונן.  

מבחינת התפלגות התלונות לפי אגפי העירייה, שש תלונות הוגשו כנגד מרכז תשלומים עירוני, חמש  

כנגד   כנגד האגף המוניציפלי, שלוש תלונות  כנגד האגף לתכנון  אגף החינוך,  תלונות  שתי תלונות 

שיתוף   על  ולעובדיה  העירייה  להנהלת  מודה  הממונה  הנדסה.  אגף  כנגד  אחת  ותלונה  אסטרטגי 

 הפעולה ועל הסיוע במהלך בירור התלונות.  

 

 בני כשריאל:

רשות   לכל  מאחל  אני  פתרונם.  על  שבאו  לציין  ראוי  המבקר,  אדוני  פתרונם?  על  באו  העניינים 

ה מספר תלונות כזה וטיפול בתלונות, ותודה באמת למבקר העירייה בנושא הזה.  ומית שיהיה למק

אני רוצה להגיד משהו, שמוליק, בדיוק זה הנושא שלך, אתה מטפל בזה, מאז שבמוקד הכנסנו את  

כל הנושא הזה של המחשוב, קבלת התלונות, העברת הפניות לאגפים ומיידית תשובת ביניים לפונה  

ה והיא נמצאת בבדיקה ואחרי זה יש מעקב אחרי האגף, אם הוא טיפל או  נה שלו התקבלשהתלו

אצלי,   גם  מוקד.  פורום  יש  אותי,  יתקן  המנכ"ל  לחודש,  שאחת  לי  ונדמה  הזה,  בנושא  טיפל  לא 

יכול   בהן. אדם  אנחנו מטפלים  אליי,  מגיעות  הציבור,  פניות  לאגף  כמובן  אליי,  פניות  כשמגיעות 

וא לא צודק, כמובן יש הרבה תשובות שליליות אם הוא לא צודק,  שלילית אם ה  לקבל גם תשובה
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אבל הפנייה שלו נבדקת והוא מקבל את התשובה הנכונה ביותר. אז באמת תודה רבה למבקר ותודה  

 רבה לכל העוסקים במלאכה.

 

 אייל פישלר:

ומית,  ם שהגיעו לשל לאחרונה יצא לי גם לומר את זה לשלומית ואני אומר את זה גם פה, מתושבי

 מקבלים רק תשבחות, שעונה מהר, מטפלת, סוגרת דברים. 

 

 בני כשריאל:

 לא מקבלים תשבחות, נותנים תשבחות. 

 

 אייל פישלר:

 זה כיף לשמוע, מתקשרים להגיד: תשמעו, התקשרנו, קיבלנו מענה.   –היא מקבלת באופן מאוד 

 

 בני כשריאל:

 כן, באמת ראוי לציין את הדברים. 

 ן לחוק עזר עירוני, זה עניין פרוצדורלי, מספרי תמרורים, ממשרד התחבורה, השתנו.  זה תיקו  8  יףסע

 

 בוריס גרוסמן: 

 הייתה טעות שם במספר אחד. 

 

 בני כשריאל:

לכם דברי הסבר, שני עמודים. אני אתן לכם דוגמה, למשל תמרורי הסדרי תנועה, הנוסח  מצורפים  

כ חניה  מקום  נקבע  היה,  המקומית  המקורי  התמרור  רשות  תסמן  בתשלום,  מוסדר  חניה  מקום 

- , ל 817-ו צריך לשנות את זה, ל. עכשי19, בהודעת התעבורה, ובין מדרכה בתמרור ד' 20תמרור ד'

   . זה כתוב לכם.819

 

 גילי רוגל: 

רק להסביר שני דברים. קודם כל טכנית, הואיל והיה צריך לתת הודעה עשרה ימים מראש והיו  

 שעות אני מבקש את אישורם של חברי המועצה לאיחור של כמה שעות בעשרה ימים.   חסרות כמה

  

 בני כשריאל:

ת את זה לסדר היום  אז להעלות את זה לסדר היום. אני רוצה את האישור של מועצת העיר להעלו

 והאישור צריך להיות פה אחד. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה להעלאת הסעיף: 

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 בני כשריאל:
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 עכשיו להעלות את זה להצבעה. 

 

 גילי רוגל: 

וצריך  רק עוד הערה אחת, כמו שראש העיר אמר, מדובר בעניין טכני, התחלפה טבלת התמרורים  

להתאים. שוב, אני רוצה בהקשר הזה להודות למבקר העירייה חיים שמעוני שהוא הסב את תשומת  

 מסגרת הביקורת שלו. שוב, זו דוגמה נוספת לביקורת בונה ומועילה. ליבנו לדבר הזה ב

  5.7קיבלתם במייל גם תיקון פה לטבלה, היו כאן שתי טעויות סופר, במקום אחד היה כתוב סעיף  

ועכשיו זה תוקן    5.7, היה קודם כתוב סעיף  6וזה תוקן, וגם בחלק המילולי, בעמוד    6.7ם  במקו

 ה להוסיף בנושא הזה. . זהו, אין לי מ6.7לסעיף  

 

 גיא יפרח: 

 מי שם לב לסעיף הקטן הזה? 

 

 גילי רוגל: 

 חיים שמעוני, מבקר העירייה. 

 

 ברנדה הורביץ:

 ממש, זה חשוב מאוד.כן, 

 

 גילי רוגל: 

 יש לו עיני רנטגן.  

 

 בני כשריאל:

תו()תיקון(,  תיקון חוק עזר למעלה אדומים )העמדת רכב וחניי  -   8סעיף  עוד משהו? אז אני מעלה את  

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. , מצורף בזה הסבר. יש 2022-התשפ"ב

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 בני כשריאל:

יש כאן תוספת לסדר היום. גם זה אני צריך קודם כל לבקש אישור להעלות את זה לסדר היום,  

רים 'קרן מוזיאון הצייר משה קסטל'.  , מינוי דירקטו55תוספת לסדר היום, בישיבת מועצה מספר  

 אני רוצה להוסיף את זה לסדר היום. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 ביץ:ברנדה הור

 מה זה אומר?  

 

 בני כשריאל:
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 זה אומר שאני יכול להעלות את זה עכשיו לסדר היום ולא לשלוח עשרה ימים מוקדם יותר. 

 הצבעה על תוספת לסדר היום:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 גילי רוגל: 

 לא, דירקטורים לא צריך עשרה ימים מראש.  

 

 אייל פישלר:

 צריך חמש דקות מראש.אבל 

 

 גילי רוגל: 

 אז לחמש דקות מראש צריך אישור.  

 

 בני כשריאל:

 בסדר, אז אני חשבתי שגם את זה צריך. בבקשה, גיא, אתה רוצה להסביר את זה?  

 

 גיא יפרח: 

נו אישרנו בעבר את כל החברים פה כדירקטוריון חדש והמתנו לאישור של  בקצרה. אנחאני אסביר 

לתק הפנים  למינוי  משרד  הוועדה  התכנסה  החדש  התקנון  את  לנו  שאישרו  ברגע  החדש.  נון 

חבר   אינו  שהוא  דירקטור  שהוא  מי  בכל  שדנה  ועדה  זו  דירקטורים  למינוי  הוועדה  דירקטורים. 

ל הדירקטורים, אבל היא ביקשה שאנחנו נעמוד בייצוג הולם לנשים.  מועצה, הוועדה אישרה את כ

ולם לנשים, כמו שתמיד היה נהוג, יש לנו לפחות שליש נשים, אמרו  אמרנו שאנחנו עומדים בייצוג ה

נשים. אז אנחנו מביאים עכשיו לפה את    50%לנו לא, יש איזה שהוא פסק דין שעכשיו צריך שיהיו  

לפחות. זה אומר שנכנסת לפה עו"ד כהן חני, שהיא מנהלת הנכסים של  נשים    50%התיקון ויהיו  

 העירייה כנציגה מטעם הרשות. 

 

 אייל פישלר:

 רק בגלל זה אולי היא בסוף החליטה להישאר.  

 

 ברנדה הורביץ:

 ואז אתה יכול להתכנס מיד עכשיו אחרי זה?  

 

 גיא יפרח: 

 הוועדה תאשר אותה.  

 אייל פישלר:

 כספיים, לא?צריך לאשר דוחות 
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 גיא יפרח: 

במתכונת  אישרנו   להתכנס  נוכל  ואז  אותה  תאשר  הוועדה  הישן.  בדירקטוריון  כספיים  דוחות 

ועדת   ושל  המבקר  של  לזכותו  זה  גם  המבקר,  של  לזכותו  אפרופו  והמסודרת.  והטובה  החדשה 

 הביקורת.  

 

 ברנדה הורביץ:

 אנחנו לא רוצים לראות את זה בביקורת בשנה הבאה. 

 

 : יפרחגיא 

 בעזרת ה'. 

 

 בני כשריאל:

ז מובא לאישור מועצת העיר, לגרוע, כמובן בהסכמתו, את גיאה, הגזבר שלנו, ולמנות במקומו את  א

 עו"ד חני כהן שהיא עובדת העירייה. זה אחת. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה:

 11 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 בני כשריאל:

המנהל של התאגיד 'קרן מוזיאון הצייר משה  המעודכנת בגוף  ן רשימת הנציגים  למען הסר ספק להל 

קסטל' לאישור, שלושה נבחרי ציבור, גיא יפרח הוא יו"ר הדירקטוריון, אייל פישלר חבר, רוזי ישי  

חברה. שלושה עובדי הרשות המקומית, כמובן, עוד הפעם, עו"ד חני כהן, מיטל לבן, עו"ד איתמר  

 דידי, עו"ד אריאל רובין, עו"ד איילת אשל שפון.    סלוק מהמתנ"ס. שלושה נציגי ציבור, עו"ד מיכאל

 

 בוריס גרוסמן: 

 יש פה טעות, מיטל היא לא מנהלת מחלקת חינוך, היא סגנית. 

 

 בני כשריאל:

אני קראתי רק את השמות. אני מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  כן,  

 שיהיה להם בהצלחה ומזל טוב.

 הצבעה:

 11 – בעד

 חלטה:ה

 אושר פה אחד. 

 

 

 בני כשריאל:
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היו לנו ביקורים וכמובן היו לנו פגישות, אני רוצה לעדכן בהודעות ראש העיר את חברי המועצה.  

גם    שר הרווחה ביקר נושאים, השתתפו כמובן  ישיבה מאוד טובה, העלינו הרבה  לנו  והייתה  פה 

נים, לקבל תקנים, בפרט בנושא של  הסגנים והממונה על תיק הרווחה. העלינו בפניו את נושא התק

אלימות במשפחה, סיכון, הנושא של בניית מעון יום לילדים עם צרכים מיוחדים. אין לנו את זה,  

לזה, יש לנו מועדון יום לזה, הוא גם ביקר במועדון יום לתשושים פיזית ומנטלית  יש לנו גני ילדים  

הוא גם סיכם את זה מיד, לא עברו כמה  וחנכנו שם את מועדון היום, הייתה ממש פגישה טובה.  

 ימים והוא שלח את סיכום את הדברים. קיבלת את הסיכום? 

 

 אייל פישלר:

 ים.  כן, היה חסר, היה צריך לעשות  תיקונ 

 

 בני כשריאל:

אז אנחנו רוצים בשם מועצת העיר להודות לשר הרווחה על הנכונות ועל הסיוע שהוא נתן לעיר. הוא  

, הוא קיבל דיווח מאגף הרווחה על כל הפעילות שלהם והוא שיבח מאוד את  ביקר בכמה מקומות

 מערכת הרווחה בעיר הזאת. אגב, כולם הציגו את הנושאים בצורה מאוד יפה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

בני, אני ראיתי כבר מאות שרים שהיו פה במעלה אדומים, הוא השר היחיד שאמר על הכול כן ויותר  

ותו יום. הוא לא נתן לחשוב עוד יום או יומיים, זה היה מדהים, לא ראיתי  ממה שביקשנו, וחתך בא

 דבר כזה. ממש מדהים.  

  

 בני כשריאל:

היא לא הסכימה שנעשה ישיבת עבודה, הסכימה שאני אפגוש  הייתה לי פגישה עם שרת התחבורה,  

 -   - -אותה באופן אישי ביחד עם העוזרים שלה. העליתי את הנושאים כמובן של 

 

 דובר: 

 למה היא לא רצתה?  

 

 בני כשריאל:

 אין לי מושג.  

 

 דובר: 

 פוליטית כאילו?  

 

 בני כשריאל:

 שזה פוליטי, או לא פוליטי, אינני יודע, היא לא רצתה. כנראה 

 

 

 יהודה אסרף:
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 עסוקה, מה? 

 

 בני כשריאל:

יא כמעט  הפגישה דווקא התנהלה בצורה מאוד טובה. היא גם קבעה את הפגישה בתל אביב, כי ה 

 לא מגיעה לירושלים, יש לה תינוק עכשיו. 

 

 דובר: 

 היום ראית אותה בכנסת.למה? 

 

 בני כשריאל:

היום כן. היא חייבת להגיע לכנסת להצבעות, היו הצבעות היום. חסר שהיא לא תגיע, אם היא לא  

 מגיעה כל הצעות החוק שלה נופלות.  

נושאים עיקריים. זה היה משך סיום תכנון    העליתי שלושה נושאים עיקריים, ארבעה, אבל שלושה

הדבר השני כמובן הרמפה, הרמפה זה מחלפון היציאה מדרך הר הצופים. מי  כביש 'מרקם החיים',  

 שלא יודע איפה זה דרך הר הצופים, זה איפה שפארק שמיר, האגם, מתחבר לכביש לירושלים.   

 

 דודו מתתיהו:

 י מטה? הכביש לכיוון האזור התעשייה? מהאגם כלפ 

 

 בני כשריאל:

 זה להתחבר לירושלים. 

 

 דודו מתתיהו:

 -   - -אין יציאה ל 

 

 בני כשריאל:

למטה משם אין. זה יהיה בשלב הבא. אנחנו עובדים איתם. אני לא יכול לבקש ממנה עוד כי זה עוד  

מיליון שקל, אז אנחנו הולכים בשיטת הסלמי. הדבר השלישי שביקשנו זה הנושא של המחלף    20

וגדלבא מתפתח  שלנו  התעשייה  אזור  התעשייה.  לא  זור  שאנחנו  הציבורית,  התחבורה  וכמובן   .

מרוצים מכל הניהול של התחבורה הציבורית על ידי חברת אפיקים. אין להם אוטובוסים, הם לא  

יוצאים בזמן, אין להם נהגים, התחבורה הציבורית באזור התעשייה על הפנים. נאמר את האמת,  

 על הפנים.  

 

 אייל פישלר:

 רית. לאזור התעשייה אין תחבורה ציבו

 

 

 

 בני כשריאל:
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יש, אבל היא גרועה. היא אמרה שהיא תטפל בזה וביקשנו לקבל סיכום דברים, עדיין לא קיבלנו  

את סיכום הדברים. תמיד אומרים: אתם תקבלו את זה תוך שבוע. אני לא יודע אם הם עושים את  

בלשון עדינה. אלו    ולת ניהול משרד, מה אני אגיד? אני אדבר על זהזה בכוונה או שזה עניין של יכ

קיבלו   פתאום  עכשיו  נגד,  האופוזיציה  מספסלי  ולצעוק  באופוזיציה  להיות  רגילים  שהיו  אנשים 

 אחריות כזאת כבדה וזה קצת קשה להם להתארגן.  

ציתי שהיא תבוא  אלה הנושאים העיקריים שדיברנו עליהם, היא גם הבטיחה לבוא לבקר, כי אני ר

התעשייה.   אזור  את  ותראה  של  לבקר  והחניה  התעשייה  באזור  הבידוק  למתקן  כסף  לנו  חסר 

תבוא   שהיא  הבטיחה  היא  הזה,  הדבר  את  תראה  שהיא  שרצינו,  מה  זה  הפלסטינאים.  הרכבים 

 לביקור, אך עדיין היא לא הגיעה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

   ופיות של 'מרקם החיים' יהיו, הכול יהיה סגור.הודיעו לי היום שעד סוף נובמבר התכניות הס

 

 בני כשריאל:

 בסדר, אבל חסרים שם חמישה מיליון שקלים שצריכים להעביר.  

ההכלה   בתחום  הצטיינות  בתעודת  זכה  רחל'  'תומר  ספר  בית  משמחות.  הודעות  כמה  לי  יש 

 אחרים וכו'. וההשתלבות. זה בית ספר מאוד ערכי. אלה חבר'ה של חינוך מיוחד, הילדים ה

 

 ברנדה הורביץ:

 ם.  הם משלבים את כול

 

 בני כשריאל:

בתעודת   זכה  'אלמוג'  ספר  בית  מרגש.  באמת  זה  אחרים,  מכילים  יסודיים  ספר  בבתי  ילדים 

הצטיינות, נבחר ראשון מתוך עשרה בתי ספר בארץ. לקראת מאה שנים במכבי הם עשו כל מיני  

שונים  ות ולהתיישבות. הם היו בין עשרה בתי הספר הראתערוכות, ציורים וכדומה, שקשורים לציונ

 שקיבלו פרס.  

היה שבוע ספורט. אני רוצה להודות למתנ"ס ובפרט לבן חדד, הוא עשה שבוע ספורט מעולה. אתה  

 רוצה קצת להרחיב על זה, דודו?  

 

 דודו מתתיהו:

את כל השבוע    -  -  -  השותף בבתי הכנסת, בטורניר, שנגמר אמנם מאוחר בלילה   -   -  -את זה  הכנו  

  M16-לספורט. בשבוע שעבר, מעבר לספורט, גם לבני צריך להגיד מילה טובה, התחלנו בנושא של ה

הדגלים    750דגלים.    750, היו שם  80-על הבגדים, שתפס תאוצה בכל הארץ, והמשכנו לערב שנות ה

 ה היה משהו מדהים. האלה ז

 

 בני כשריאל:

 . 55היה ערב לגילאי 

 

 הו:דודו מתתי
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אתה יכול לבוא ביום ראשון בשמונה להצגות למטה, עשינו חוג שם. זו הייתה פעילות מסביב לכל  

האגרוף   זה  היום  הפיניש,  זה  היום  ומצולם.  מתועד  היה  הכול  לשעון,  מסביב  הספורט,  קבוצות 

 התאילנדי, שזה הסוף.  

 

 י כשריאל:בנ

 אתמול. אני הייתי שם.  

 

 דודו מתתיהו:

 יחה, אתמול היה תאילנדי, היום שחייה. היום השחייה. סל 

 

 בני כשריאל:

סיטי, כמובן  - היה יוגה עם הזריחה, שזה משהו מאוד יפה. היה ספינינג, הקבוצות מתחלפות בדי

 נבחרות כדורגל של בתי הכנסת. אני רואה שלא השתתפת, זה לא בסדר. 

 

 אבי רחמים: 

 לא ידענו על זה.  

 

 בני כשריאל:

 ם בכל העיר.  מה לא ידעת? זה פורס

 

 דודו מתתיהו:

 יחיאל, אתה ידעת. בדוח מופיע יחיאל וקנין. אתה יודע מה קורה. בני, זה התחיל לפני חצי שנה.  

 

 גיא יפרח: 

 י. א', לא הייתי, ידעתי מזה, אבל לא הייתי, כי הייתה הצגה בתרבות, סאלח שבת 

 

 אבי רחמים: 

 לא ידעתי מזה. 

 

 ברנדה הורביץ:

   - - -טל ברודי הגיע  דודו, אותו דבר כש

 )מדברים ביחד(. 

 

 דודו מתתיהו:

תקשיבו, אתם לא נותנים לדבר. היה לנו את טל ברודי, שזה היה דבר נדיר להביא אותו, עשינו  רגע,  

ספינינג אבל עם אוזניות, זה היה דבר נדיר, כי היו להם תלונות על הספינינג הקודם שעשינו בזריחה,  

 היה שיתוף פעולה של כולם איתנו.   וזה היה פשוט מדהים מדהים,

 

 בוריס גרוסמן: 
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 גם בכדורעף באו ארבע קבוצות, באו מירושלים, מבית שמש והיו משחקים מדהימים. יהודה, 

 

 בני כשריאל:

 באגרוף התאילנדי הגיעו מכל הארץ. שאלתי כמה אנשים, היו מכרמיאל, מהדרום, מדימונה. 

 

 ברנדה הורביץ:

 לה כשיהיה אפשרי.  בני, אני רוצה לשאול שא

 

 בני כשריאל:

לי להמשיך. אני מבקש, מי שרוצה לדבר בעניינים אחרים, יש כאן חדר  כשאני אסיים. חבר'ה, תנו  

 ישיבות, שייכנס לשם, ידבר ויחזור. 

שנים, נדמה לי, היה חידון תנ"ך    26דבר שראוי לציון, גם לתרבות התורנית שלנו במתנ"ס, זה נמשך  

יים. אני רוצה  דיים, דתיים וממלכתיים, וגם לחטיבות הביניים דתיים וממלכת גם לבתי הספר היסו

לומר לכם, הידע שגילו הילדים מכל בתי הספר שם זה היה פשוט מדהים. אמר גם המנחה של חידון  

התנ"ך, שהוא היה בצעירותו חתן התנ"ך העולמי, נריה, שרק במעלה אדומים יש חידון כזה, הוא  

הם למדו ממש רים. זה דבר טוב, זה מקרב את הילדים ליהדות, נותן ערכים,  לא מכיר במקומות אח

 ברצינות וענו על שאלות קשות מאוד, באמת קשות מאוד. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, אתה יכול להגיד שהממלכתיים היו לא פחות מהדתיים? 

 

 בני כשריאל:

 אני אמרתי, כולם.  

 

 ברנדה הורביץ:

 ם עשו שינוי, שצריכים לעבוד כקבוצה. רוצה להוסיף, בני, שהואני  

 

 בני כשריאל:

 זה בחטיבות הביניים, ביסודי זה לא היה.  

 

 ברנדה הורביץ:

 -  - -אבל אני חושבת שזה באמת מלמד כי לומדים איך להתמודד 

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה הרבה יותר טוב ממה שבודד, הרבה יותר טוב.   

 

 בני כשריאל:

 ם, זה לא היה חובה.  זה היה לבקשת התלמידיאגב, 
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מלגות לסטודנטים. גם   150-היה טקס הענקת מלגות פר"ח לסטודנטים במרכז הצעירים. חילקנו כ

לסטודנטים   מחלקים  ואנחנו  האלה  המלגות  את  שנותנים  הפיס  למפעל  גם  כוח,  יישר  כאן 

ממשפחות מצוקה לילדים  בוגרת  או אחות  הוא אח  כל אחד  איתם  שמתנדבים,  , הם משתתפים 

 יעורי הבית, מובילים אותם, מדברים איתם. זה אחד הדברים היפים. בש

ג'ורג' שייפר והנהלת 'בני ציון' הגיעו לפה לביקור ולסיור. הם גם תרמו, התרומה תגיע לקראת סוף  

תנו  דולר האלה יילכו לפרויקטים בחינוך לפי הדרישות שלהם. הם גם נ  100,000דולר.    100,000יוני,  

ולר לקמחא דפסחא. אני אראה אם הם ייתנו גם לראש השנה לחלוקת מזון, הם  ד  18,000לפני כן  

דולר שהם נותנים, הגענו איתם לסיכום לחמש שנים,    100,000- לא הבטיחו לנו לחלוקת מזון, אבל ה

 דולר תרומה או לרווחה במעלה אדומים.   100,000שכל שנה הם מעבירים 

לת 'בני ציון' בשם מועצת העיר על הסיוע והעזרה. דבר  לג'ורג' שייפר ולהנה  כאן אני רוצה להודות

נוסף שהוא אמר לי, אני צריך לפגוש אותו בנושא הזה, בעוד כשלוש עד ארבע שנים לכל המאוחר  

דולר למיליון דולר    600,000דולר, זה יהיה בין    100,000-הם ייכנסו לפרויקט גדול, כמובן למעלה מ

ארבע  -לסיכום בנושא, אבל עדיין הדרך ארוכה עד לעוד שלושם, שאנחנו נגיע איתם  לפרויקט מסוי

 שנים.  

אני נוסע פעמיים בשנה לחוץ לארץ להשגת תרומות ולקשרים שלנו, עדיין לא גמרנו את הנושא הזה  

של קרן מעלה אדומים והשותפות שלנו עם 'בני ציון', יש לנו קצת בעיה עם הנושא הזה. אגב, בנסיעה  

ילופי נוער ושותפות בין בית ספר תעופה וחלל, החטיבה העליונה, לבין בית  האחרונה שלנו הבאנו ח 

ספר בפלורידה. הם היו פה ביום הזיכרון, הקבוצה הזו שהגיעה השתתפה ביום הזיכרון, אני פגשתי  

ווה  אותם יחד עם המדריכים שלהם. אנחנו רוצים להביא את זה לעוד בתי ספר. הבא בתור, אני מק

עכשיו או לקראת הביקור הבא, אמי"ת בנות ואמי"ת בנים. איתם קל יותר  שאני אעשה את זה  

להגיע לקשרים עם ארה"ב כי בתי הספר הממלכתיים דתיים בארה"ב, איך אני אקרא לזה? פחות  

וילנאי'   'דקל  את  גם  לנו  יש  כמובן  קשר.  ניצור  כאן  אז  התיכונית.  והישיבה  מהאולפנה  תורניים 

עובדים על הנושא הזה ואני חושב שזה אחד הדברים הטובים. היום  רוצים לעשות, אנחנו    שאנחנו

זום ואפשר לעשות קבוצות שיח בזום בין בתי הספר ולעשות טקסים ביחד, טקסים יהודיים   יש 

לקראת החגים, הקשר הזה ביניהם לבינינו לדעתי הוא הכרחי בשבילם, כדי שיראו את ארץ ישראל  

וייקשרו   יגיעו, ילמדו ולא יהיו מנוכרים    קשרים בין הנוער שלהםהיפה  לנוער שלנו, ככה הם גם 

 למדינה ולדברים שלהם.  

. חג שבועות זה כמובן  7.6- , אני חוזר ב29.5-וחצי בלילה, ב   11הנסיעה שלי היא במוצאי שבת, בשעה  

התארח אצל הבת  על חשבוני, אני נשאר שם בשבועות, הימים האלה יהיו על חשבוני כי אני רוצה ל 

 ה הדיווח. שלי. ז

יש עוד דבר אחד, אני חושב שאתה צריך לדבר על הנושא של הקליטה של המשפחות שהגיעו לפה.  

 בבקשה, בוריס.  

 

 בוריס גרוסמן: 

משפחות מאוקראינה    25יום למלחמה. הגיעו למעלה אדומים    100אני רוצה לדבר על המלחמה,  

אדומ במעלה  לנו  יש  מרוסיה  גם  גריםשברחו.  כבר  כולם  הם  זה    ים,  אדומים,  איש    112במעלה 

אנשים למעלה אדומים, שגרים כולם במעלה אדומים. אנחנו עזרנו    135מתחילת השנה. כבר באו  

להם מהתחלה עד הסוף. אני רוצה להגיד לקרן מעלה אדומים שעזרו לכמה משפחות, באמת, גיא,  
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וכ  עזרו להם במכשירי חשמל  וכל החבר'ה, ממש  ם מחלקת החינוך  ולם חיים פה. עכשיו גתודה, 

 -  - -עוזרת לילדים, הרווחה  

 

 אייל פישלר:

 גם בפסח הייתה קבוצה גדולה, בוריס. 

 

 בוריס גרוסמן: 

- מאלה שבאו עובדים. עולים חדשים באים, אחרי שבוע  50%לא באו לרווחה אף אחד וכבר    -  -  -

יהיה, אבל הם  בועיים הם מתחילים לעבוד, בעבודה שחורה בינתיים, אחר כך אלוהים יודע מה  ש

מאוד אוהבים את מעלה אדומים. עוד מאות משפחות רצו לבוא למעלה אדומים, אין לנו דירות  

 לשכירות.  

 

 ייל פישלר:א

 הייתה קבוצה גדולה שהתארחה פה בפסח, אבל זה היה רק אירוח לכמה ימים.

 

 בוריס גרוסמן: 

 אני דיברתי עם כל המתווכים, אין דירות לשכירות.  

 

 :בני כשריאל

ילדים אוקראינים שהגיעו דרך חב"ד, התארחו ומאוד נהנו, מאוד    50-40-בפנימייה של האולפנה כ

 עם רחלי קפלן, הם היו אצלנו.  התרשמו. אני דיברתי 

שלמה   מכולה  שלחנו  וכדומה,  כלים  בגדים,  של  מסיבית  התרמה  שהייתה  להגיד  שכחת  אגב, 

 לאוקראינה דרך הסוכנות היהודית, עשינו את זה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 אנחנו פתחנו מחסן, ויש מחסן מפוצץ בדברים.  

 

 בני כשריאל:

 בגדים לתינוקות וילדים. דודו מתתיהו, תודה רבה.דודו עזר גם בחבילות, הביאו חיתולים ו

  

 ברנדה הורביץ:

 בני, אני רוצה לשאול.  

 

 בני כשריאל:

 בבקשה, הנושא האחרון, ברנדה.

 

 ברנדה הורביץ:

ה שקרה עם 'אריות יהודה'. אני לא יודעת מה זה, זה הכנה לצבא. הנושא הזה בכלל,  של מהנושא  

זו דוגמה אחת, אבל באמת כל הנושא של מדרשות, מכינות, בתי הספר, איפה ששולחים את הילדים, 
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זה באמת די פרוץ. מצד אחד אומרים שמשרד החינוך מאשר, אבל אם תסתכלו על חוזר מנכ"ל של  

ם אומרים למנהלים שהם צריכים לדווח מה יש, ואין למשרד החינוך את הנתונים,  בעצ  הנושא הזה, 

המנהלים לא מקבלים נתונים, זה בערך מה טוב, כאילו שמענו שזה טוב, כמו שאנחנו שמענו ש'בני  

ציון' מעולה ומסתבר שיש כל מיני בעיות. והנה, עם 'אריות יהודה' שאנחנו מוצאים שהילדים שלנו  

יש דרך שהעירייה מתחילה, אולי זה לא העבודה שלנו, לא יודעת, אבל איזה שהוא    האם   הולכים. 

פיקוח שמנהלי בתי הספר יידעו מה הקריטריונים השאנחנו מכניסים או יוצרים קשר עם המקומות  

 האלה. 

 

 בני כשריאל:

 אחד שבא להדריך, את יודעת את זה כמנהלת בית ספר לשעבר, צריך להביא תעודת יושר.  כל 

 

 אייל פישלר:

 אבל אם היו תלונות וזה לא התפתח לכלום אז זה לא קיים במערכת. 

 

 ברנדה הורביץ:

 -   - -לא, אבל איזה שהיא בקרה. הנה, בחור אחד מגיע 

 

 בני כשריאל:

, עובדת לא רק במעלה אדומים, אלא גם בירושלים והסביבה.  אבל הקבוצה הזאת, 'אריות יהודה'

 ה. אגב, גיא גם התריע, נכון?קרה מה שקרה, גיא מטפל בז

 

 גיא יפרח: 

 אני אסביר רגע משהו שצריך להגיד. 

 

 ברנדה הורביץ:

 אני רק אומרת שזה דפיקה בדלת. 

 

 בני כשריאל:

 לא להזכיר שמות כאן. תעצור את ההקלטה, בבקשה.  

 

 יפרח: גיא 

העיקרון  ברמת  ידי משרד החינוך  על  היו מאושרים  הם  יהודה',  'אריות  של  מותר להם  הסיפור   ,

לעשות הכנה לצה"ל. אני רגע מדבר על הפעילות שלהם שהם עשו ברשות המקומית, אחר כך הם גם  

פניו הם עושים   על  הלכו לבתי ספר, אבל אני מדבר על הפעילות שלהם ברשות המקומית. בסוף 

ה  ות של הכנה לצבא, ההורים יודעים שהם עושים פעילות של הכנה לצבא, זאת אומרת לכאור פעיל 

ההורים יודעים שהם מגיעים לפעילות אחר הצהריים להכנה לצה"ל,    –לא היה לנו דרך באמת ל  

אנחנו מכירים את הארגון הזה כארגון מוכר של משרד החינוך, הם עושים פעילות מפוקחת באיזה  

 ל ידי אגף הנוער. שהיא צורה ע
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הטרדה מינית, כששמענו על  ברגע ששמענו על התלונה, אני הרמתי טלפון. הייתה תלונה שהייתה  

התלונה מאחד האבות אני בעצמי הרמתי טלפון לחוקר הנוער, שאלתי אותו מה הסיפור, הוא אמר  

שה? מצד אחד  לי: ראיות אין לי, הבן אדם משוחרר. עכשיו זה בעיה, זה משפט שלמה, מה אתה עו

גוע בפרנסתו ובשמו הטוב  אתה לא רוצה לפגוע במישהו שיכול להיות שהתלוננו נגדו תלונת שווא ולפ

 וכו', מצד שני אתה לא רוצה לחשוף נערים, אם יש באמת דברים בגו. אתה תקוע כשיש לך דבר כזה.

עיניים, ואמרתי לו: הבנתי,   ענית לי תשובה  אז אני לקחתי את חוקר הנוער הזה לשיחה בארבע 

שה  מה  כל  ולפי  המוזיקה  ולפי  רשמית,  לא  תשובה  לי  תענה  עכשיו  הבנתי  רשמית,  לי  הסביר  וא 

שכנראה הוא יודע שיש, אבל אין לו מספיק דרכים לעשות מעצר וראיות. ואז אני החלטתי שנלך על  

להכ ושאנחנו כרגע מבקשים לעצור את הפעילות, לא  נוער,  בבני  כי מדובר  שיר את  הצד הבטוח, 

מרנו לבתי הספר  הפעילות הזאת כפעילות של מעורבות חברתית וגם התרענו בפני בתי הספר, אבל א 

שזה בסוף שיקול דעת שלהם כי אין פה משהו רשמי. אנחנו בחרנו ככה להיזהר ולא בטוח שזה היה  

טר אמר  חכם, בסוף היינו יכולים לעשות עוול לבן אדם שלא עשה כלום, זה בעייתי. רק בגלל שהשו

ואנחנו מחפשים    לי: תשמע, אני אומר לך שכנראה יש דברים בגו, רק אין לנו מספיק בשר וראיות

עוד את הראיות, אז הבנתי שכנראה זה. ברוך ה', החלטנו נכון, יכולנו גם להחליט הפוך, לא נכון,  

 תחשבי, מה היה אפשר לעשות לפני כן?   –אבל אין לנו דרך לעשות 

 

 ברנדה הורביץ:

צד אחד אני  אבל, גיא, מניסיון עם בני ציון וגם הסיפור הזה וגם אנחנו שומעים, אני לא יודעת, מ 

אומרת, אני לא סומכת על מה שקורה במשרד החינוך, אני חייבת להגיד את זה, וגם חוזר מנכ"ל  

לאף    חוזר מנכ"ל אומר שבתי ספר צריכים להציג להורים מה יש, אבל אין נתונים  -  -  -אומר שמי ש  

 -  - -אחד. יכול להיות שאין לנו דרך ל 

 

 גיא יפרח: 

ונים, מה זה נתונים? קחי מנהל בית ספר, מנהל בית ספר רוצה להכניס  לא, אבל גם אין דבר כזה נת

מכינה קדם צבאית או רוצה להכניס את ההכנה לצה"ל. הוא בודק שמדובר בארגון או בעמותה  

עובדת במעלה  כשרה, בודק שמשרד החינוך אישר אותו ו אומרים להורים, סתם דוגמה, 'אחריי' 

עמותת מדהימה:  עבודה  ועושה  והיא    אדומים  הספר  בתי  בתוך  עבודה  פה  לעשות  באה  'אחריי' 

מאושרת על ידי משרד החינוך. ההורים מסכימים לשלוח את הילדים אחר הצהריים ל'אחריי' והם  

 טריד מה אנחנו יכולים לעשות? הולכים ל'אחריי'. אם עכשיו יהיה מדריך ב'אחריי' שי 

 

 ברנדה הורביץ:

, אבל אני כן אומרת שזו דפיקה בדלת שצריכים להתחיל  לא, אני מסכימה שאין מאה אחוז הרמטי

לחשוב, לברר עם מנהלי בתי הספר איזה מקומות הם מכניסים. אני לא יודעת, אני לא אגיד לך מה  

ת שמתוך הניסיון ומתוך מה שאני רואה ומה  לעשות, אתם יודעים מה לעשות, אבל אני כן אומר

י אפשר לסמוך עליהם במאה אחוז כשהם מאשרים את  שמשרד החינוך לא יודע, אין להם נתונים, א

זה, אין אפילו בקרה שמה. אז אני אומרת, אלה הילדים שלנו, ובאמת, ימשיכו להיות הטרדות,  

רר, אולי בתחילת כל שנה, מי המקומות.  לא יודעת, צריך לב –לצערנו הרב, אבל אם אנחנו צריכים 

את זה, כי באמת אי אפשר לסמוך על מה שקורה    לא יודעת מה לעשות, אבל צריכים להתחיל לבחון

 במשרד החינוך, זה מה שאני אומרת.  
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 אייל פישלר:

 -  - -אולי דבר שכן אפשר לעשות זה 

 

 גרוסמן:  וריסב

אז קורה מפעם לפעם. זה קורה בכל מקום, הכי  ברנדה, אם לא היה קורה כלום אז זה היה בסדר,  

 טובים בעולם.  

 

 ברנדה הורביץ:

להגיד לך משהו, אחרי מה שקרה, אני אף פעם לא הכנסנו מכינות או מדרשות קדם לבית    האני רוצ

למה לא? אני אמרתי: אני לא יודעת מי האנשים האלה, אני לא יודעת   -  -   -הספר, ומנהלים אחרים  

תקינים, אני לא יודעת אם יש הטרדות, אני לא יודעת אם הם עושים את הציונים    אם המבנים שלהם

  - ריך. אני אכניס מדרשה קדם צבאית לתוך בית הספר וזה כאילו אני נותנת גושפנקא שהם  צכמו ש

- -   

 

 בני כשריאל:

 אבל את לא יכולה גם לעצור את זה.  

 

 גיא יפרח: 

מטילה על מנהל בית ספר או על מנהל אגף נוער, אני    לא, אבל אני חושב שיש גבול לאחריות שאת 

שיש מכינה קדם צבאית היא מכינה מוכרת על ידי משרד הביטחון  כאגיד לך למה יש גבול, כי בסוף  

ועל ידי משרד החינוך. יש לנו פה מכינה, מכינת 'איתן', עברנו תלאות עד שקיבלנו אישור, הם בדקו  

של המפתח של הדלת, הם בודקים. מה, עכשיו אני אגיד, יש  את המטבח, את הסניטריה, את הגודל  

ביטחון, מאושרת על ידי משרד החינוך, פועלת, אני אגיד עכשיו שאני  המכינה מאושרת על ידי משרד  

 הולך לבדוק את המכינה, לראות שהיא בסדר כדי להכניס אותה לבית הספר? אין לזה סוף.  

 

 ברנדה הורביץ:

 אוד מורכב, אבל שימו לב.  אני מסכימה איתך שזה  מ

 

 בני כשריאל:

הבדיקה המוקדמת הזאת על ידי אישורים שהם    תאבל אני אומר לך, שוב פעם, כולם עוברים א

 צריכים להביא, תעודת יושר, תעודת כשרות וכו' וכו', נכון, אדוני מנהל המתנ"ס לשעבר? 

 

 אייל פישלר:

 אני רוצה להגיד משפט אחד.בני, 

 

 בני כשריאל:

 אתה לא יכול לא להגיד משפט לסיום, אין דבר כזה, אייל. בבקשה. 
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 אייל פישלר:

)מדברים ביחד( אבל אפשר להכניס באיזה שהוא   -  -  -יחיד שאני מעלה פה זה שכן אפשר ל ה הדבר 

ף שנה לעשות איזה שהוא  נוהל שאם מדובר על הדברים האלה שעובדים מהצבא עם בני נוער, בסו

 -  -  -משוב קבוע לחניכים ומאוד יכול להיות שאם יש סיפורים כאלה 

 

 גיא יפרח: 

 -  - -סליחה שאני קוטע אותך  

 

 בני כשריאל:

אדוני, באחד מבתי הספר התיכוניים בירושלים רבתי הייתה תלונה של אמא נגד מורה בכיר, נגיד.  

 זה? לא להכניס את המורה הזה לשם?  אז מה, איך היית רוצה למנוע את הדבר ה

 

 אייל פישלר:

 -  -  -לא אמרתי, אמרתי שאם עושים משוב 

 

 בני כשריאל:

רי הדבר הזה. טוב, אני נועל את הישיבה, תמשיכו להתווכח, זה כבר לא  שאתה רואה שזה בלתי אפ

 שייך, הישיבה ננעלה.  

 

 גיא יפרח: 

ל באגף הנוער לא רק שיש לו פעם בשנה, יש לו שלוש,  אייל, אני רוצה להגיד לך דבר כזה, כל מי שפוע 

ר בפיקוח. משוב  עארבע, חמש פעמים בשנה, גם משוב, גם נוכחות של אחד מהמדריכים של אגף הנו 

 לחניכים ויש פעילות משותפת של מדריך באגף הנוער שבא לבקר את זה.  

 

 

 

 

 

 

______________________     _______________________ 
 מר בני כשריאל        מר שמוליק חנוך

 העיר          ראש       מנכ"ל ומזכיר העירייה 
 
 

 


