כ"א באלולייר תשפ"א

עיריית מעלות תרשיחא

מיום 29.08.2021

ישיבת מליאה מן המנין מס' 5/2021
יום א' ,כ"א באלול תשפ"א29.08.2021 ,
תשע"ג

משתתפים:
מר ארקדי פומרנץ  -ראש העיר
מר שמעון בן נעים – מ"מ וסגן ראש העיר
מר טנוס נחלה – סגן ראש העיר
מר יורי קוצ'ר  -משנה לראש העיר
גב' לידיה רזניקוב  -חברת מועצת העיר
מר טוביה גלזר – חבר מועצת העיר
מר נזיל אנדראוס – חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי  -חבר מועצת העיר
עו"ד יוסף ברדא – חבר מועצת העיר
מר מוטי בן דוד  -חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה – חבר מועצת העיר

חסרים:
מר יוגב אפוטה -סגן ראש העיר בתואר
מר ביטון שמעון  -חבר מועצת העיר

מוזמנים נוספים:
הרב מאיר שליטא אסייג – רב העיר מעלות-תרשיחא
משפחת סויסה – מעלות
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משתתפים נוספים:
אמנון אשל אסולין -מנכ"ל העירייה
מר חמד נעים – מעלות-תרשיחא
גב' אירית מורן  -ראש אגף כספים וגזברית העירייה
עו"ד נידא אבו האשם –מ"מ יועמ"ש העירייה
גב' נירית מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים – זום
גב' אורנה טל – ראש אגף מינהל חינוך  -זום
מר אילן אוחנה – דובר העירייה
מר אופיר עקיבא – מנכ"ל אגם מונפורט  -בזום
מר עידן כפיר – מנהל מדור הספורט – בזום
מר מרק פסין – מ"מ מהנדס העירייה
מר רומיאו דכואר – מנהל פרוייקטים
גב' דפנה ר .לוין – מנהלת היכל התרבות

מוזמנים בזום:
מנהלי בתיה"ס מעלות-תרשיחא
מינהל אגף החינוך – עיריית מעלות-תרשיחא

על סדר היום:
.1

דברי פתיחה ,דקה דומייה והספד לחבר המועצה הרב שלמה סויסה זצ"ל מפי
הרב מאיר אסייג שליט"א רב העיר מעלות-תרשיחא ,מר ארקדי פומרנץ
ראש העיר ונציג משפחת סויסה.

.2

הצהרת אמונים של חבר מועצה הנכנס מר טוביה גלזר עפ"י סעיף  24א' (א)
לפקודות העיריות במקום החבר הרב שלמה סויסה זצ"ל.
הצהרת אמונים של חבר מועצה הנכנס מר נזיל אנדראוס עפ"י סעיף  24א' (א)
לפקודות העיריות במקום החבר חמד נעים.

.3

דברי ברכה ופרידה מחבר המועצה היוצא חמד נעים.

.4

היערכות לפתיחת שנה"ל החדשה תשפ"ב – מצ"ב (השתתפות בכירי אגף החינוך
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ומנהלי בתיה"ס).
.5

אישור קליטת מבקר עיריית מעלות-תרשיחא מר באסם מרעי.

.6

אישור תב"רים – מצ"ב.

.7

הגדלת חוזה לביצוע עבודות בבית הקפה בהיכל התרבות -קבלן מבצע-

מ.פ.ר.ט

לבניה ופיתוח בע"מ -מכרז פומבי מספר  – .06/2019מצ"ב
.8

דין וחשבון לשנת  – 2020מתנ"ס גרס – מצ"ב.

.9

יציאה למכרז למתכנן עבור בי"ס יסודי תרשיחא.

.10

זכות מעבר דרך שצ"פ גוש  18400חלקה  – 8משפחת גרזוזי.

.11

הצעה לסדר של חבר המועצה מר מוטי בן דוד בעניין פינוי וניקיון מזבלת

קריית

חינוך במעלות-תרשיחא -מצ"ב.
.12

הרמת כוסית לכבוד חג ראש השנה.

פרוטוקול

א .אשל אסולין:

אנחנו ברשותכם פותחים את ישיבת המליאה .חלק מהישיבה תוקדש
לדברים לזכרו של הרב שלמה סויסה ז"ל ,חבר מועצת העיר.

.1

דברי פתיחה ,דקה דומייה והספד לחבר המועצה הרב שלמה סויסה זצ"ל מפי

הרב מאיר אסייג שליט"א רב העיר מעלות-תרשיחא ,מר ארקדי פומרנץ ראש העיר ונציג
משפחת סויסה.
א .פומרנץ ,רה"ע :חברים ,אנחנו פותחים את הישיבה .ברשותכם אני רוצה שנעמוד דקה
דומיה לזכרו של חברנו.
(עומדים דקה דומיה לזכר הרב שלמה סויסה ז"ל)
א .פומרנץ ,רה"ע :נא לשבת .ברשות משפחת סויסה היקרה ,תרשו לנו לתת לכב' רב העיר,
הרב אסייג ,להגיד כמה מילים.
מ .אסייג:

כב' ראש העיר ,מר ארקדי פומרנץ .סגניו ,ממלאי מקומו ,חברי מועצת
העיר ,מנכ"ל העיריה ,משפחה יקרה ,ידידנו טוביה גלזר .קשה לעכל,
קשה לקבל את המציאות ,גדול המנהיגים בכל הדורות ללא כל ספק היה
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משה רבנו עליו השלום וכשכתוב מציב את משה בפעולה הראשונה שלו
נאמר כך :ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם .השגחה עליונה
גורמת שפרעה שעשה הכל כדי למנוע ממושיעם של ישראל להושיע את
ישראל ,הוא זה שיגדל את מושיעם של ישראל בביתו ,שם הוא ילמד גינוני
מלכות בארמון המלכות של מעצמת העל של הימים ההם .שם הוא ילמד
איך מנהיגים אומה וכשהוא גדל בבית המלכות ורואים את הכישורים
המיוחדים שלו ממנים אותו להיות מנכ"ל בית המלכות המצרי,
היה מקום לצפות שאדם שמקבל כזו משרה מכובדת ,שמשתייך לעם שפל
ובזוי ,עם של עבדים ,יתנכר לעם שלו ,ינסה לטשטש את הזהות הלאומית
שלו .אבל הפעולה הראשונה שבה מוצג משה מלמדת שקורה בדיוק הפוך,
ויגדל משה באותו יום שהוא מקבל את המעמד ואת הגדולה ,ויצא אל
אחיו .הוא רואה בעבדים השפלים האלה ,המעונים ,הנרדים כאחים שלו,
כל אחד ואחד מהם הוא אח.
למה הוא יוצא אליהם? כי הוא יודע שטוב מראה עיניים ממשמע אוזניים.
כדי לראות בסבלותם .בלי שתרד אל העם ,בלי שתראה את הצער של
הזולת ,אתה אף פעם לא תזדהה ,לא תבין ולא תפעל למען בני עמך .וירא
בסבלותם .חז"ל אומרים נתן את עיניו ואת לבו היות מצר בצרתם.
הם ממשיכים ומוסיפים שגם נתן כתף .ראה את אחד מאחיו כורע מתחת
למשא הכבד ,בא ועזר לו .מה גורם לבורא עולם לבחור במשה רבנו להיות
המנהיג שיעשה את הפעולה שהיא אור לכל הגויים? היציאה מעבדות
לחרות של עם מדוכא ומושפל ,הליכה להר סיני ,קבלת ספר הספרים,
היסוד לכל האמונות ,לכל המוסריות האנושית .מה גרם? במה זכה משה?
מאוחר יותר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בהר סיני במראה פלאי,
וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוכל .סנה זה שיח קוצני יבש,
שהוא בוער באש אתה מצפה שתוך שניות הוא נעלם מן המציאות ,הופך
להיות להבה .אבל הוא בוער באש ואיננו עוכל .משה רואה את המראה
הפלאי הזה והוא אומר אסורה נא ואראה מדוע לא יבער הסנה.
ואז נאמר כך :וירא ה' כי סר לראות ויקרא אלוהים את משה מתוך
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הסנה .בפשטות הכוונה היא שהוא סר לראות את המראה הפלאי .אבל
חז"ל רואים את הפלאיות של הדברים ,וירא ה' שנים רבות לפני כן שמשה
סר לראות את צרת אחיו ,לתת את עינו ואת לבו ,להיות מצר בצרתם,
מתגלה אליו ומטיל עליו את השליחות לגאול את ישראל .שההתגלות
האלוקית היא מראה שמבטא את ההנהגה שמשה מתנהג בה ,להיות
שותף בצרת עמו ישראל.
הייתה אפשרות לבורא להתגלות בארז שמבטא עוצמה ,בוער באש והארז
איננו עוכל .למה הוא התגלה בסנה קוצני ,שיח שפל? חז"ל שואלים את
השאלה הזאת .והם אומרים משום עימו אנוכי בצרה .מבטא את צרתו
של ,להיות שותף בצרת עמו ישראל.
מי שהכיר את רבי שלמה הכיר אדם שהלך בדרך הזאת .הוא נתן את עיניו
ואת לבו להיות מצר בצרת שולחיו ,בצרת תושבים רבים פה ,במצוקתם.
לא רק שנתן את עינו ואת לבו ,הוא גם הטה כתף .ואני יכול להאריך פה
בדוגמאות אינספור ,אני רק אזכיר את מה שאמר לי אתמול אחד ממנהלי
העמותות שמחלק פעמיים בשנה חבילות לנזקקים .פעם אחת זה ערב חג
הפסח ,הפעם השנייה זה בערב ראש השנה.
הוא התקשר אלי אתמול ,הוא אמר לי תדע לך הרב ,רבי שלמה חסר
מאוד .הוא תמיד היה דואג לי לתקציב .תמיד היה דואג לי לתקציב כדי
שאני אוכל כמה שיותר לחלק .אבל לא רק לתקציב ,הוא גם דאג לי
למקום שבו אני אעשה את כל החלוקה ,זה משאית שמגיעה עם 400
קרטונים ,מישהו צריך לפרוק את זה ,מישהו אחר כך צריך לחלק את זה
למנות.
אתה יודע מי פירק את זה? מי? שלמה .שש שעות ,שבע שעות עמד ופירק
משאית .יש לו משפחה ,יש לו פרנסה ,יש לו ילדים .לא .נתן את עיניו ואת
לבו ואת כתפיו לעזור לזולת .זה המוטו של החיים שלו .במסירות נפש עד
אין קץ.
שלמה ז"ל כשהיה בן  ,18יכול להיות ג'ובניק ,כל שבת בבית .הוא בוחר
להתנדב בקומנדו ימי .למה דווקא לקומנדו ימי? יש פסוק שאומר הנביא
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מיכה שחז"ל רואים בפסוק הזה את התמצית של כל היהדות ,כל
היהדות .אם כל דבר מתחלק בצה"ל לשלושה דברים ,אז הפסוק הזה
מחלק את  ,מרכז את כל היהדות ,את כל עיקרי היהדות על שלושה
יסודות.
אומר הנביא מיכה יגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש מעימך כי אם עשות
משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך .אלה הם שלושת היסודות
שעליהם עומדת כל היהדות כולה .אני לא אאריך כדי לבאר איך ,אני רק
אתרכז ביסוד השלישי אהבת חסד ,שוב אפשר לספר סיפורים ,אהבת
חסד של רבי שלמה ,כל יום שישי הוא היה מחלק חלות חמות לאלמנות,
דואג ליתומים ,כל יום שישי הוא היה הולך בגופו ,בגופו ,בגופו.
רבי שלמה עזר לאנשים שאין להם את האפשרות לפתוח סתימות של ביוב
בבית שלהם ,עם הידיים שלו .עם הידיים שלו .חסד .שאלו אותו למה?
הוא אומר חסד עושים עם הגוף ,לא שולחים אחרים .חסד עושים עם
הגוף .אהבת חסד.
אבל אנחנו נמצאים בדור לצערנו הרב שיש כלל אם לא הראית לא עשית.
הטכנולוגיה העמידה לרשות האנשים כלי שמאפשר להם לחיות עפ"י
הכלל הזה ,יש מכשיר שאיתו אתה מצלם את עצמך סלפי ,לא סלפי ,לא
יודע ,אני אין לי עדיין את הדברים האלה ,ומעט אני קיים ,אני פועל ,אני
עושה ,אני משדר את זה לכל העולם .אם לא הראית לא עשית.
רבי שלמה טען בדיוק הפוך ,הוא האמין וזה העיקר השלישי והצנע לכת
עם אלוהיך .אתה אוהב חסד? אתה עושה חסד? אל תפרסם את זה לא
בעיתונות  ,לא ברשתות ,תעשה את זה בצנעה .אם הראית לא עשית ,זה
לא חסד ,זה פרסומת .אתה רוצה להראות את עצמך ,לא שום דבר אחר,
אתה לא עושה לשם שמים .אם הצנעת ,זה עשיה אמיתית לשם שמים .כך
הוא פעל.
אני יודע על אינסוף פעולות שהוא עשה בצנעה ,בלי פרסומת .שאלו אותו
רבי שלמה ,אתה פועל ,עושה כל כך הרבה ,למה אתה לא .אומר לא ,לשם
שמים .לשם שמים .אם הראית לא עשית ,זאת אומרת זה לא שווה .זה
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כבר פרסומת ,כבוד.
והצנע לכת עם אלוהיך .הוא הצטנע ,בכל מקום .יו"ר תנועה חשובה ,יו"ר
עמותה חשובה שהעמידה פה בית מדרש מרכזי ,שהעמידה פה מערכת
חינוך לתפארת .הוא התנהג כיהודי פשוט ,תראה אותו נחבא אל הכלים.
והצנע לכת עם אלוהיך .זה היה רבי שלמה.
הוא בחר בגיל  18להצטרף לקומנדו הימי בגלל אותה נטיה .הקומנדו
הימי נקראים אנשי הדממה .הם מחרפים נפשם למות ,ממש משרתים את
העם במסירות נפש ,אבל אף אחד לא יודע .הכל בשקט ,בלי שידעו.
הוא המשיך לשרת את הציבור עם אותה גישה ,באותה דרך במסירות
נפש .ואני יודע לאיזה מצבים קשים הוא הגיע עם הצנע לכת עם אלוהיך.
להגן על עם ישראל ולהגן על ארץ ישראל זה לא רק לקחת נשק ולהילחם,
אנחנו אנשים מאמינים ,חז"ל מגלים לנו פסוק מפורש שאומר דוד המלך.
דוד המלך ,מלך ישראל שהיה לוחם נועז ,כבש את כל המזרח התיכון .מפי
עוללים ויונקים ייסדת עוז להשבית אויב ומתנקם.
כשיש ילדים קטנים שמתחנכים לערכים הנצחיים של אותה אמת
שקיבלנו בהר סיני ,זה העוז .זה מה שמשבית אויב ומתנקם .זה מה שנותן
כוח לעם ישראל להתקיים גם בתנאים הכי קשים בגלות כשהם נרדפים
ונרמסים ,מגורשים ,שואות ,פוגרומים ,חיים וקיימים .בזכות מה? בזכות
הבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
וזה היה התחום שהכי הכי היה חשוב לרבי שלמה ,על זה ממש הוא מסר
את נפשו שהילדים הללו יעסקו בתורה .מה הוא לא עשה? אתה יכול היית
למצוא אותו שעה לפני כניסת שבת שם בתלמוד תורה פותח סתימה של
ביוב כדי שביום ראשון .אני באתי פעם ,רואה אותו סבל ,מעביר מחסן.
סבל .חבר מועצת העיר ,יו"ר העמותה ,סבל על הגב שלו .מסירות נפש.
אם אנחנו נמצאים פה אנשי מועצת העיר ,מועצת זה מלשון עצה,
תפקידה של מועצת העיר זה לשבת ולהתייעץ איך לפתח את העיר ,איך
לקדם את העיר ,איך להיטיב עם התושבים .אם אנחנו רוצים להנציח את
זכרו ולגרום לו נחת רוח שם למעלה ,של אחד מהחברים החשובים שהיו
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כאן ,זה פשוט להמשיך ולפעול למען המטרה שהוא מסר את נפשו עליה.
תעזור לפתח ,לקדם ,לקיים את מוסדות החינוך שבסך הכל רוצים לחבר
את ילדי ישראל אל ערכי הנצח של עם ישראל .תהי נשמתו צרורה בצרור
החיים נפשו בטוב תלין וזרעו יירש את הארץ.
א .פומרנץ ,רה"ע :מישהו מהמשפחה רוצים להגיד משהו?
משפ' סויסה:

ברשות רב העיר ,ברשות ראש העיריה ,ברשות כל חברי המועצה ,קודם
כל אני  99אחוז מכם לא מכיר כי אני פעם ראשונה ,יליד מעלות ואני פעם
ראשונה דורך בעירייה ,אף פעם לא הייתי כאן .אז אני מתנצל בפני הרבה
שאני לא מכיר.
בגלל זה אני לא יכול לדבר על הצד הפוליטי של אחי ,רק על הצד היפה,
הצד הטוב שלו .וחשבתי שאני הספקתי להכיר את אחי ב 52-שנים שאני
חי פה .בשבעה וגם בימים האחרונים התברר לי שאני ממש לא מכיר
אותו ,כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה סיפורים על אנשים שהוא עזר
להם ,על אנשים שהוא עשה להם רק טוב ,שהיה אכפת לו מהם ,שכמה
שחשבתי שאני מכיר אותו זה ממש היה מעט.
ולכן מה שאני אומר ברגע שאדם נפטר ,עם כל הכאב ועם כל הצער ,אפשר
לקחת את זה ,את הכאב איתך לכל הזמן ואת הדכאון ואת ההרגשה הלא
טובה ולחיות עם זה ,אבל מצד שני אתה יכול לקחת את הדברים הטובים
שהוא עשה ,את הדברים היפים שהוא עשה ודווקא איתם ללכת קדימה.
העצב תמיד יישאר אתכם ,את העצב אי אפשר למחוק ,אבל לנסות את
הדברים היפים שהוא עשה ,את הדברים הטובים שהוא עשה למען העיר
הזאת ,למען התושבים ואני שומע את זה כל הזמן ,דווקא אותם להנציח
ודווק איתם ללכת קדימה אמנם עם הרבה כאב אבל עם ראש מורם.
וזאת הבקשה שלי .אני מקווה שכל חברי המועצה ,העיריה נמצאים פה.
זאת הבקשה ,תנסו את מה שהוא ניסה לעזור לתושבים ,את מה שהוא
היה אכפת לו מהתושבים ,תנסו כמה שיותר לראות את טובת התושבים
לנגד עיניכם ,לראות באמת מה אנשים צריכים .ואם חבר עירייה אחד
ישנה את דעתו ,יעשה משהו יותר למען התושבים בגלל שהוא שמע את כל
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הסיפורים על אחי מבחינתי השגתי המון .אז שוב תודה לכולם ,תודה
לרב ,תודה לראש העיר שעשה את הישיבה הזאת וזהו ,אני מקוה שניקח
איתנו את הדברים הטובים שלו.
א .פומרנץ ,רה"ע :אני ברשותכם אגיד כמה מילים ואחר כך כל מי שרוצה לדבר אין שום
בעיה .כב' רב העיר ,חבריי הסגנים ,חבריי חברי מועצה ,מנכ"ל העיריה,
עובדי העיריה ומשפחת סויסה היקרה .שלמה היה באמת ,אני לא מנסה
עכשיו ,אני מדבר ויש צמרמורת שאנחנו מדברים על בן אדם שעבדנו איתו
יום יום וראיתי אותו כל יום ,הוא היה מגיע לעירייה בכל מזג אויר ,ואם
צריך גם פעמיים ביום והיה נכנס ואני גם הייתי אומר כל הזמן ללשכתי
שמגיע שלמה תתנו לו להיכנס ,למה אני תמיד ידעתי שבאמת הוא תמיד
מגיע בחיים הוא לא ביקש משהו לעצמו ,בחיים.
אז הוא היה באמת לא רק חבר מועצה אלא באמת דאג כחבר אמיתי לכל
תושבי העיר .איש חינוך היה ,כמו שכב' הרב אמר ,איש קהילה ,איש
אוהב ואהוב .האם יש מושג שהלך במילוי תפקידו אז זה ממש שלמה
סויסה כי הוא עזב אותנו במלוא הכוח ,במלוא הרצון לבוא ולשרת את
התושבים ,לבוא ולתת לכל תושב ותושב כמו למשפחה.
אני קיבלתי ההודעה הקשה הזאת ,לא הייתי בארץ ורק אתמול ,רק
היום ,סליחה ,אתמול ,היום יצאתי מבידוד גם ,אז לא יצא לי לבוא
ולהשתתף אתכם פיזית בצער העמוק הזה ,אבל באמת ההודעה הזאת
הכניסה סכין ללבי כמו שאני בטוח לאלפי אנשים שהכירו אותו.
היום היו לי שתי פגישות שהגיע לפגישה הרב גפני ,חבר כנסת ,הגיע
לפגישה וכשדיברתי איתו אמרתי שלמה סויסה שיהיה בריא ועצרתי שניה
כי הזכרון שלו אצלנו עדיין שהוא כמו בתמונה הזאת חזק ,בריא ,מלא
כוח לרוץ .והיתה לי עוד פגישה גם עם הרב דוד לוי וטוביה ,ישבנו וגם
הרב דוד לוי כשדיבר אמר שלמה סויסה ואמר שיהיה בריא .אמרתי לו
טוביה שים לב ,גם אני .אז שלמה הוא באמת נמצא אצלנו כאן ,אני מאוד
מאמין לכך שהוא באמת עדיין איתנו.
הכוח שהיה לו אני בטוח שהוא השאיר למשפחתו ,אנחנו בתוך העיריה
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נחשוב איך אנחנו יכולים להנציח את זכרו של חבר מועצה שאני אומר
שוב ושוב הלך תוך כדי מילוי תפקידו .זה לא שהיה ושעבר אלא במילוי
תפקידו.
כמה שקשה אבל אנחנו נמצאים לפני ראש השנה ,לפני החגים .אני רוצה
שאתם ,המשפחה ,שיהיה לכם שנה קלה יותר ,בריאה וכמה שאפשר ,אני
לא אומר את זה בשביל סתם בשביל אויר ,כמה שאפשר אני אישית
ועיריית מעלות תרשיחא ,אני אומר אישית כי אישית ועיריית מעלות
תרשיחא נעזור מה שאנחנו יכולים כדי שמשפחה תדע שאנחנו משפחה.
תהיו בריאים ושיהיה זכרו ברוך.
מישהו אולי רוצה מהחברים להשלים ,לדבר? טוביה.
ט .גלזר:

ברשות ראש העיר ,מנכ"ל העיר וחברי מועצת העיר ומשפחה יקרה ,לבוא
להספיד את שלמה סויסה ז"ל זה לא פשוט ,רק תראו מכמה ימים כמה
טלפונים ואיזה דברים הוא עשה ,והיינו ביחד חברים מאוד טובים .אנחנו
תמיד התייעצנו על הרבה מאוד דברים אבל הדברים שאני רואה אותם
כעת הרבה דברים זה חדש לי .ממש חדש.
יש דברים שבאמת הרבה התייעצנו והוא חבר טוב ואני רואה שאני נכנס
לנעליים גדולות ,זה לא פשוט .אני אשתדל לעשות את כל מה שאני אוכל,
אבל בדרך שלו .אני אלך בדרך של שלמה ,עבדנו ביחד ,אני מכיר הרבה
דברים איך שהוא עשה אותם .יש לי גם דברים חדשים שאני לא יודע,
אפילו ממני זה הכל בלשון שהוא עזר מאוד.
הרבה תושבים פנו אלי ,גם היום ,לפני ישיבת מליאה ,טוביה ,הוא היה
עוזר לי תמיד .ואני לא יודע אפילו איך להתחיל .אני משתדל גם ,אמרתי
שאני לומד את הנושא .אבל דבר אחד אני יודע אני נכנס לנעליים גדולות,
אני אנסה לעשות את זה בדרך שלו.
ולפני סיום ,משפחה יקרה ,אני חייב לספר לכם חלום .יומיים אחרי
הלוויה הבת שלי תהילה חולמת ששלמה מגיע אלי ,חיוך מאוזן לאוזן,
אלגנט ,יפה ,צוחק ומביא לי קופסא של כסף .נגמר החלום .אני לא רוצה
לתת פירושים ,אבל דבר אחד אני יכול להגיד אני אנסה לעשות כל מה
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שאני יכול באמת ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים .אמן.
ט .נחלה:

ערב טוב כב' ראש העיר ,סגנים ,חברי מועצת העיר ,מנכ"ל העיריה ,כב'
הרב .אמת זה קשה היום שאנחנו היום יושבים בישיבה הראשונה
ששלמה סויסה לא איתנו .פשוט מאוד אני הכרתי את האיש הרבה שנים,
לא בקדנציה הזאת ,הרבה שנים הכרתי אותו ואני יכול להגיד מילה
בקצרה שכל העיר הפסידה אותו ,לא רק המשפחה.
בן אדם שהוא היה בן אדם עשיה ,הוא עשה הרבה עבודה ,אני עבדתי
איתו בשיתוף פעולה ,תמכתי בדברים שלו והוא תמך גם בנושאים שלי
ופשוט מאוד מה שהיה מאפיין את הבן אדם שהוא בן אדם לא עם
כותרות ,אף פעם לא היה מדבר בכותרות ,היה איש עשיה ,איש עבודה.
איך שדיבר ראש העיר היה כל הזמן מסתובב בעירייה ,במחלקת הנדסה,
במחלקת חינוך .אני הייתי כל הזמן נמצא בעירייה ואני רואה אותו
ומדבר איתו ,משוחח על הרבה דברים קשורים לעירייה .פשוט מאוד זה
קשה ביום כזה שאנחנו יושבים בלי שלמה סויסה ואינשאללה רק אני
מקווה שאנחנו לא נכיר עוד מקרים כאלו ואני מאחל לכם רק בריאות
והצלחה ומשתתפים בצערכם ושיהיה זכרו ברוך.

א .פומרנץ ,רה"ע :עוד מישהו רוצה לדבר?
י .ברדה:

ברשות הרב ,ראש העיר ,חברי המועצה ,בהחלט כולם דיברו על אבידה
קשה .אני מרגיש שהאבידה היא אבידה קשה באופן אישי וכמובן אבידה
ציבורית לעיר כולה .אני רגיל לראות את שלמה יושב ככה מצד שמאל,
ככה מסתכלים אחד על השני ,מחייכים אחד אל השני ,מבינים אחד את
השני ככה רק במבטים.
הוא אדם באמת היה מודל להשראה ואני בשבועיים האחרונים אין,
כמעט כל שעה אני חושב עליו ועדיין לא מעכל את הבשורה הזאת והייתי
מאוד ככה קשור אליו והוא ממש כמו אבא עבורי.
ואני רק מבקש בקשה אחת ,בחודשים האחרונים בכל שיחת טלפון שלנו
ודיברנו לפעמים כל יום ,הוא דיבר כל הזמן על הבית ספר של הבנות,
התיכון של הבנות ,התיכון החרדי .אני יודע כמה הוא פעל וכמה הוא הגיע
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לעירייה והשתדל מול מחלקת חינוך והנדסה וכמו שאתה אמרת ,טנוס.
אני מבקש שהדבר הזה יבוצע .אני ראיתי שהוקצב  350אלף שקל ,כרגע
יש איזה מבנה זמני .אני מבקש שהכסף ,ההשלמה של הכסף העיריה
תמצא דרך להביא את הכסף ולגייס אותו.
אתם בטח שמעתם ששלמה התחייב למכור את הבית שלו בשביל להעמיד
את הכסף שנדרש .זה דבר שהוא לא נתפס ,כן? זה קודם כל מראה את
המסירות נפש שלו למען הציבור ולמען המטרה שלשמה הוא פעל ,אבל זה
משהו שלא היה צריך להיות מלכתחילה .אני מבקש עכשיו לעשות את כל
המאמצים ולהעמיד את בית הספר הזה על הרגליים כמה שיותר מהר כי
כרגע נמצא פתרון זמני שהוא לא פתרון מבחינתי.
ואני גם מציע במאמר מוסגר שהנצחה ראשונה לזכרו של שלמה יהיה
לקרוא את בית הספר על שמו .לדעתי זה המעט שאנחנו יכולים לעשות
כדי להנציח את זכרו .תודה רבה.
א .פומרנץ ,רה"ע :אני רוצה לעדכן עקב כך שדיברת ,יוסי ,אתה צודק בהחלט .אנחנו ,שלמה
פעל המון בשביל בית ספר תיכון ,אתה מתכוון ,נכון?
י .ברדה:

כן ,כן.

א .פומרנץ ,רה"ע :תיכון בנות .עבד בשביל זה המון ולא פעם אחת דיברנו גם עם משרד
החינוך .בסופו של ענין ברוך השם ישנו פתרון כמו שאתה אומר זמני .לפני
ששלמה עזב אותנו אנחנו החלטנו שבעזרת השם שייבנה בית ספר
אורנים ,כשייבנה בית ספר בשכונת אורנים בית ספר ארזים יעבור לטובת
בית ספר בנות תיכון .בינתיים עיריית מעלות תרשיחא צוות של ג'רי
עובדים כדי להכשיר את שני הגנים שהיום היה שם גנים של הרב כספי
וגם נעמיד שם עוד קרוון.
בהחלט אני אומר אתה צודק ,זה זמני ואז זה כבר בפועל ,זה עובד.
מחלקת הנדסה שותפה לכך .אנחנו כן ננציח את זכרו מכל מה שנאמר.
י .ברדה:

רק ברשותך ,ארקדי .אני יודע שהפתרון עד שיינתן בית הספר במלואו
עבור הבנות ,הפתרון שהוצע ואני יודע שזה היה כבר אמור להיות ישים,
זה להקצות שטח בתוך חצר בית הספר של בית ספר ארזים עם 5
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קרוונים .הפתרון הזמני שאתה מדבר עליו  2קרוונים ואולי עוד אחד ושני
גני ילדים של חב"ד ועוד קרוון זה משהו נקודתי לעכשיו.
מה שצריך להיות הזמני זה  5קרוונים בתוך החצר של ארזים ובעזרת
השם אחר כך כל בית ספר ארזים .אז אני מבקש שזה באמת יבוצע כמו
שהובטח.
א .פומרנץ ,רה"ע :אוקי .עוד מישהו?
מ .בן דוד:

כן .קודם כל אני שמעתי את כולם ובאמת באמת ,קודם כל כב' הרב ,רב
העיר ,כל נבחרינו ,משפחת סויסה היקרה ,שמעתי פה את כל הדברים
המדהימים על שלמה ,חבר שלנו ומה שמשותף פה לכולם שכולם אהבו
את האיש .איש באמת משכמו ומעלה ,צנוע מאוד ,חבר טוב ,הוא היה
הרבה יותר חבר ופה הכאב הגדול ,אני מדבר על עצמי אישית ,זה לא היה
חבר מליאה ,חבר מועצה מול חבר מועצה ,זה היה חבר מול חבר וגם
היינו מדברים לא מעט על כל מיני נושאים.
ותמיד כשהוא היה מגיע לפה תמיד את החיוך שלו ותמיד את
האופטימיות שלו ,היה משדר רוגע ושלוה .ואני באמת לא מעכל את
האבידה ,באמת זו אבידה לעיר ,אבידה מאוד מאוד מאוד משמעותית.
הוא עשה כל כך הרבה למען העיר ,נגע בכל כך הרבה אנשים .הוא נגע גם
בי ,הוא נגע גם בכל חבר מועצה אני בטוח ,הוא היה פה משהו שתמיד
ניסה לחבר ותמיד ניסה לאחות קרעים ותמיד ניסה לקדם דברים למען
תושבי העיר .הוא לא דיבר על עצמו בכלל ,הוא דיבר על אחרים כל הזמן.
אז זה כאב גדול מאוד .אז אני משתתף מעמקי נשמתי בצער המשפחה,
משפחת סויסה היקרה וכל דבר ,כל דבר שצריך ,אנחנו נעשה את כל מה
שצריך בשביל להנציח את זכרו של שלמה ,קשה לי להגיד אותו אפילו
בלשוןו עבר ,וכן צריך להנציח את שמו בכל דרך אפשרית ,ללכת בדרך
שלו  ,לסיים את מה שהוא ביקש לסיים עד הסוף .אנחנו ניתן יד לכל מה
שצריך על מנת להשלים את עבודתו שהוא התחיל אותה וזה היה בעצם
התוכנית של חייו ,הוא רץ לשם .אז אני בטוח שכל חבר מועצה פה ישים
יד ונעשה ביחד מה שצריך על מנת לממש את מה שהוא רצה.
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ולמשפחה באמת כל מה שצריך אנחנו פה לכל דבר .אנחנו ,שלמה היה
דמות מאוד אהובה ,מאוד אהובה אישית .ויהי זכרו ברוך.
א .פומרנץ ,רה"ע :עוד מישהו ,חברים?
ש .בן נעים:

כן ,אני רוצה להגיד כמה מילים .אני חושב שזאת ישיבת המליאה
הראשונה הכי עצובה שישנה ,הכי כואבת .קודם כל יש לי צער עמוק שזה
נעשה עכשיו  ,אני חושב מוסרית וערכית היו צריכים לחכות לפחות חודש
ימים .לפחות חודש ימים .הערכים שגדלנו עליהם זה לא הערכים האלה,
אם האיש כל כך יקר לנו ואהוב ללבנו שכולנו מדברים עליו ככה ומה
שאנחנו נגיד זה כאפס וכאין על מה שהאיש הזה עשה למען העיר הזאת,
למען התושבים האלה ,זה לא הזמן היום.
הייתי מבקש ,אני ביקשתי מראש העיר ,ממנכ"ל העיר ,מטוביה ,תחכו
שיעבור חודש .אני לא יודע מה בוער .לדבר על רבי שלמה אתם יכולים
לכתוב הרבה ספרים ,העשייה שלו זה מפעל אחד גדול למעלות ששולח
זרועות ולא עוזב שום פינה ללא טיפול .אין מצב שמישהו פונה אליו והוא
לא מטפל בו .אין מצב כזה שאתה לא תעזור .אין מצב כזה .הוא יבוא
אליך ,ינדנד לך ,ינג'ס לך עד שאתה תעשה כי ככה צריך .הוא היה דבק
במשימה ,דבק במטרה .בשבילו כלום .כלום הוא לא דרש בשבילו .עוד לא
ראיתי חבר עירייה כזה ,לא היה ולא יהיה.
איש שכל כולו נתינה ,כולו  100אחוז למען התושבים .הכאב שלנו
והחיסרון שלנו גדול מאוד ,גדול מנשוא ,הכאב של המשפחה בוודאי
ובוודאי ,לבנו אתכם ,אנחנו אתכם .נהיה אתכם.
יוסי אמר הוא סוחב את זה שבועיים ,אני סוחב את זה ממוצאי שבת
שהוא נפטר ,שהודיעו לי את ההודעה וזה לא מרפה ממני ,זה לא עוזב
אותי כי אנשים כאלה מיוחדים הם בודדים בודדים ואולי הוא המיוחד
בעיר הזאת .הנחמה הגדולה למשפחה שרבי שלמה היה בעל ,אבא ,סבא
לתפארת מעלות .מגיע שננציח אותו לא רק במקום אחד ,בהרבה
מקומות ,אבל מגיע שלא נשכח את המפעל הגדול שלו ,שנמשיך אותו
ונמשיך את בקשת המשפחה ונשמע אותם .אי אפשר להתעלם מהם אחר
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כך.
מוריי ורבותיי ,אחד שנתן לכל העיר הזאת ,בואו נראה את כל העיר הזאת
מחזירה לאדם אחד ,למשפחה אחת .בואו נראה אותנו .אני רוצה לראות
אותנו אחרי היום הזה .רבי שלמה ,מהמקום הזה אני מבקש ממך
מחילה ,תסלח לנו אם לא עשינו משהו שלא לצרכה ,שלא כיבדנו אותך
מספיק ,שלא שמענו אותך מה שאמרת וביצענו ,תמחל לנו .בסך הכל
אנחנו בני אדם ,אבל כולם אהבו אותך אהבת נפש גדולה.
ואני מכיר אותך לא מהעירייה ,אני מכיר אותך עוד מהילדות ,מכיר את
ההורים שלך ,מכיר את המשפחה לתפארת מעלות .רבי שלמה ,תתפלל
עלינו ,תתפלל על העיר הזאת ,כמה אסונות פוקדים אותנו .איפה אנחנו,
איפה החיבורים שלנו .יהי זכרך ברוך.
א .פומרנץ ,רה"ע :אמן .הרב אסייג ,רוצה להוסיף משהו? אני אגיד רק כמה מילים ,שקיבלנו
הודעה שצריך ,אולי כדאי להמתין ולא לקיים את הישיבה ,עשיתי דבר
ראשון שעשיתי שאלת רב .אני חושב שכל מי שנמצא פה מהעם היהודי,
אני מתנצל מראש מחברינו הנוצרים והמוסלמים ,פניתי לרב העיר
ושאלתי שאלה ואמרתי קיבלנו הודעה על כך ששמעון בן נעים ,סגני
וממלא מקום ,חושב שצריך לא לעשות החלפה בין טוביה לשלמה.
קיבלתי תשובה שלא משתמעת לשתי פנים אלא יתרה מכך ,הנחה אותי
ותתקן אותי ,כב' הרב ,אמר לי בשום פנים ואופן לא .אתם כן תקיימו את
הישיבה ,אתם כן תשביעו את טוביה כי ככה היה רוצה שלמה סויסה של
דרכו ,של עשייתו לטובת התושב לא תעצור אפילו לרגע .כב' הרב ,אני
חושב שאני כמעט מצטט.
מ .אסייג:

תרשה לי לומר משהו .אני חושב שאין מחלוקת בין ראש העיר לממלא
מקומו.

א .פומרנץ ,רה"ע :לא ,חס וחלילה ,לא.
מ .אסייג:

אלו דברי אלוקים חיים .שמעון מדבר דברים של היגיון ,אם היה מדובר
באדם אחר אני חושב שככה היה צריך לנהוג .אבל כיוון שאנחנו מכירים
את שלמה שהוא ביטל לגמרי את כל הצד הפרטי שלו למען העיריה
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והמטרה שבשבילה הוא פעל ,ואני חשבתי מתוך נקודת המוצא שלו מה
הוא היה רוצה.
הוא היה רוצה שמיד מיד יהיה מישהו שימשיך לפעול למען אותן מטרות,
התלמוד תורה זקוק לאיש שימשיך ויפעל וידאג ,שיהיה כתובת ,לכן
אמרתי את מה שאמרתי ולכן אני חושב שאין מחלוקת ביניכם,
א .פומרנץ ,רה"ע :לא ,לא ,אין.
מ .אסייג:

ואני רק רוצה לברך את ידידי טוביה שבעזרת השם זכותו של שלמה
תעמוד לך למלא את המשימות הקשות שאתה צריך למלא ,להיות שליח
ציבור נאמן כמו שהיה שליח ציבור נאמן ולפעול למען המטרות ששלמה
ממש הקריב את חייו ,הקדיש את חייו למענן .חזק ואמץ ,עלה והצלח.
ברכה והצלחה.

א .פומרנץ ,רה"ע :וגם עוד ,תרשו לי גם ,דיברתי גם עם אמא שלכם ,שאלתי גם מה היא
חושבת על כך וגם ממנה קיבלנו ברכת דרך על כך שהיא כן רוצה שלא
תהיה עצירה בנדון אלא טוביה ימשיך את דרכו בישיבה הקרובה.
אני שוב ,חס וחלילה ,אין פה שום מחלוקת ביני לבין ממלא מקום ,רק
אני פשוט כדי שיהיה ברור עשינו את זה תוך כדי שליחות שלו ותוך כדי
הבנה שאלה היו הדברים שהוא היה רוצה שהם יקרו .יש עוד מישהו
שרוצה להוסיף משהו? אז ברשותכם אני רוצה ,יש לנו פה משהו קטן ,יש
פה משהו קטן שאנחנו רוצים לתת לכם אני כראש העיר וחברי מועצה
לתת לכם משהו קטן צנוע לחג ,עד כמה שאפשר להמתיק .שוב שיהיה
זכרו ברוך לעד .תודה רבה .החלק של הישיבה הזאת עם,
א .אשל אסולין:

חברים ,אנחנו נעשה חמש דקות הפסקה ונמשיך.

(הפסקה)

.2

הצהרת אמונים של חבר מועצה הנכנס מר טוביה גלזר עפ"י סעיף  24א' (א)

לפקודות העיריות במקום החבר הרב שלמה סויסה זצ"ל.
הצהרת אמונים של חבר מועצה הנכנס מר נזיל אנדראוס עפ"י סעיף  24א' (א)
לפקודות העיריות במקום החבר חמד נעים.
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אנחנו ממשיכים .טיפה שינוי בסדר היום .אנחנו במעבר חד משביעים את
שני החברים החדשים .הסעיף השני זה הצהרת אמונים של חבר המועצה
הנכנס מר נזיל אנדראוס .עפ"י סעיף  24לפקודת העיריות במקום החבר
חמד נעים היוצא.

נ .אנדראוס:

ערב טוב .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

א .אשל אסולין:

בהצלחה.

נ .אנדראוס:

תודה.

א .אשל אסולין:

הצהרת אמונים של חבר המועצה מר טוביה גלזר עפ"י סעיף  24לפקודת
העיריות במקום החבר שלמה סויסה ז"ל .בבקשה טוביה.

ט .גלזר:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה.

א .אשל אסולין:

בהצלחה.

א .פומרנץ ,רה"ע :לפני שאנחנו נמשיך תרשו לי קודם כל ברכות גם לטוביה ,גם לנזיל .אנחנו
כולנו פה בטוחים שתמלאו מה שנקרא את תפקידכם בצד הטוב ביותר
ולטובת הציבור .אני בכל זאת רוצה להגיד כמה מילים ,תודות לחברי
חמד נעים ,כיהן תקופה זאת לפני שיצא ,כיהן כתקופה זאת סגן ראש
העיר ,נכנס חדש למועצה ועבד ממש קשה ,אני רוצה להגיד את זה באמת
קשה מאוד כדי לשרת את הציבור במלוא המובן ,בוקר ,צהרים ,ערב ואם
צריך גם בלילה ,תמיד היה רץ ,לא רק בשביל תרשיחא ,גם בשביל מעלות
כסגן ראש העיר של מעלות תרשיחא הוא באמת הבין את זה במלוא
העניין.
הרבה נושאים ,אני לא אגיד את כולם ,הוא קידם ותרם .אחד מהנושאים
החשובים זה בית ספר יסודי בתרשיחא ,אמנם יצביע היום על הנושא הזה
נזיל ,אבל אני חושב שבאמת יד כאן וחותם הוא בהחלט גם שלך ,גם של
נחל,ה גם נזיל ימשיך את דרכך גם בנושא ,על הרבה נושאים ,על הרבה
דברים .אני רוצה להגיד לך תודה.
אחי ,תודה גדולה ביותר ,אני באמת זכיתי לחבר מעבר לכל הפוליטיקה.
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עכשיו אתה חבר לגמרי .אז אני באמת זכיתי לחבר ,אוהב אותך ואני
בטוח גם שאתה לא חבר במועצה תמשיך את דרכך כדי באמת לשרת
תושבים .אני רוצה להעניק לך משהו קטן ברשותך בשמי ובשם אני חושב
כל החברים .פרח קטן וגם תעודה שיישאר לך ככה לתזכורת בבית או
שבמשרד שאתה עובד שם שיראו.

.3

דברי ברכה ופרידה מחבר המועצה היוצא חמד נעים.

ט .נחלה:

טוב .חבר'ה ,אני האמת אין ברירה ,חייב להגיד את המילה על העבודה
של חמד .אני הכרתי אותו איתו בתקופת הבחירות אז כשנבחרנו ,אמת
חמד עבד יום ולילה בשביל לקדם את הנושאים בעיר .הוא לא רק עבד
בשביל תרשיחא ,רק לידיעתכם ,הוא בהרבה נושאים גם דאג להרבה
נושאים במעלות.
שלא נשכח שחמד ,התקופה של חמד הייתה מאוד קשה ,הייתה תקופה
של בחירות ,הייתה תקופה של קורונה ,הרבה דברים לא זזו ,אבל למרות
הבן אדם הזה המשיך לעבוד ולעבוד יום ולילה .באמת אני נהניתי לעבוד
איתו ,יש לו מרץ לעבודה ,הוא היה אוהב לעזור לאנשים ,הוא היה אוהב
לקדם את הכפר בכל התחומים .בדברים הקטנים ובדברים הגדולים.
האמונה שהייתה בינינו אין לה סוף ,היה אמונה ביני לבין חמד בעבודה,
שיתוף פעולה מלא ,יש הרבה מה להגיד אבל אפשר להגיד ששיתוף
הפעולה הזה גם ימשיך ,אפילו שחמד לא חבר עירייה ,נמשיך לעבוד ביחד
בשיתוף פעולה גם עם נזיל.
בהזדמנות זאת אני מברך גם את טוביה שנבחר ,נעבוד בשיתוף פעולה
למען קידום העיר ,מברך אותו שנעבוד גם בשיתוף פעולה ביחד ואני
מאחל לך בהצלחה ,בעבודות שלו ומאחל לו רק בריאות והצלחה.
וגם יש לי משהו להגיש לחמד ,מן סמל הערכה על העבודה ועל תרומתו
לעיר ולתרשיחא .וזה הסמל הזה אני מגיש ,חבר'ה ,לאחר שקיבלתי רשות
מכל חברי המועצה בתרשיחא ,אני מגיש את זה בשם איימן וכמיל ונזים
ומגישים את זה כהערכה לעבודה של חמד.
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ח .נעים:

תודה רבה.

א .אשל אסולין:

טוב חברים.

ח .נעים:

ערב טוב לכולם .באמת שנתיים ושמונה אני שמחתי לעבוד עם כולם ואני
רוצה לאחל ,טוביה ,בהצלחה וגם לחברי נזיל ,בהצלחה .גם אני מבחוץ
אם אתם רוצים עזרה גם אני למענכם ולמען התושבים .תודה רבה.

א .אשל אסולין:

חברים ברשותכם ,בהמשך לסעיפים הקודמים של ההשבעה של שני
החברים ,אז דבר נוסף זה העדכון של החברים בוועדות .אז אני במהירות
מקריא את זה:
ועדת כספים גם נזיל וגם טוביה שותפים .ועדת מכרזים טוביה שותף.
ועדת ביקורות גם נזיל וגם טוביה .ועדת בטחון ושיטור קהילתי טוביה.
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים נזיל .ועדת חינוך גם טוביה וגם
נזיל .ועדת המשנה לתמיכות נזיל .ועדת משנה לתכנון ובניה נזיל וטוביה.
ועדת רווחה נזיל .אז אלו הועדות שאתם מצטרפים אליהם .זה פרוטוקול,
אני מביא את זה להצבעה בבקשה.

א .פומרנץ ,רה"ע :מי בעד?
י .ברדה:

רגע ,רגע ,אני רוצה להגיד משהו קטן לגבי העדכון .בישיבה הקודמת
עדכנתם גם את חברי ועדת הביקורת שאני יו"ר הועדה .אני רוצה להגיד
לכם שלמעלה משנה אני מבקש לכנס את הועדה הזאת ,פשוט אין עם מי
לעבוד כי אין מבקר ואין מזכירה וגם פניתי אליך ,אמנון ,כמה וכמה
פעמים .זו ועדה על הנייר או שזו ועדה שאמורים לכנס אותה בפועל? אז
שיירשם לפרוטוקול שזה לא מקובל עלי שוועדת ביקורת לא כונסה
למעלה משנה בעיריית מעלות תרשיחא.

א .פומרנץ ,רה"ע :מי בעד בבקשה? בעד מה שדיבר המנכ"ל עדכון הועדות .פה אחד .אוקי.
תודה.

.4

היערכות לפתיחת שנה"ל החדשה תשפ"ב – מצ"ב (השתתפות בכירי אגף החינוך

ומנהלי בתיה"ס).
א .אשל אסולין:

טוב חברים ,אחרי המתנה למעשה אחד הנושאים המרכזיים זה מערכת
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החינוך שפה איתנו בזום בראשות מנהלת האגף אורנה טל .תתנו לנו
סקירה על המוכנות לפתיחת שנת הלימודים .נמצאים איתנו מנהלי בתי
הספר ,מפקחים ולמעשה כל מערכת החינוך ,המתנ"סים וכן הלאה .אז
ארנה בבקשה.
א .טל:

טוב .ערב טוב לכולם .מאוד מאוד קשה אחרי חלק כל כך כואב ,אני רוצה
להגיד שמערכת החינוך ,אגף החינוך ,מנהלי בתי הספר ,כל פורום
המנהלים משתתף בצער המשפחה .איש יקר שבאמת היה פה חלק בלתי
נפרד מהחיים של כולם פה ואנחנו נעבור לשגרה ,כי אני חושבת שכמו
שנאמר פה שלמה סויסה היה מי שכל הזמן נלחם וחרט על דגלו להוביל
חינוך וחינוך באמונתו ואנחנו ממשיכים .אוקי.
אז שנת הלימודים תיפתח בעוד יומיים בתקוה שהיא תמשיך ולא נצטרך
לסגור ולפתוח .רצינו לעשות היום משהו ככה יותר ברוח חגיגית ,אבל אני
מרגישה שקשה ,אז אני אשתף אתכם במספר דברים מרכזיים.
קודם כל אנחנו מאוד מאוד גאים עם מה שאנחנו מסיימים וכל שנה אני
דואגת תמיד לשתף בהישגים ולשתף בציונים של הבגרויות .השנה
הבגרויות תחת אמברגו ולא ניתן לפרסם אותם ורק כשיהיה ניתן אנחנו
נשתף במליאה .אבל מה שכן ניתן ,רק רגע .סליחה .מה שאני כן יכולה
לשתף זה את הישגי בית הספר אורט מעלות שדורג כבית ספר מצטיין
ברמה הערכית .אפשר לומר שהוא מצטיין מתמיד ,כבר  5 ,4שנים הוא
מופיע כל הזמן ברמות שונות של דירוג ,מהגבוהה ביותר ועד ,לא רואים
מצגת? סליחה .השנה הוא דורג דירוג מאוד גבוה וזה יישר כוח גדול .זה
תואם את ההישגים שלו גם השנה ,גם שנה הבאה אנחנו רואים לאן הם
ממריאים עם ההישגים הלימודיים.
יחד עם הברכות לבית ספר אורט מעלות ,גם מנהלת בית הספר שולי
אדיקן ,מצטיינת אורט ,רשת אורט ,קיבלה הערכה ממנכ"ל רשת אורט.
יחד איתה באופן חריג ויוצא דופן אלעד ברוך שהוא מנהל שנה ראשונה
את הישיבה התיכונית ,גם הוא נתפס כמנהל מצטיין וכולנו גאים.
ואני רוצה לומר לכם שמעבר להצטיינות הזאת כל מנהלי מערכת החינוך
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שלנו הם מנהלים מצטיינים ,מסורים ומיוחדים במינם .באמת ,אני
חושבת שיש לנו קהילת חינוך שרק להתגאות בה.
מה התחדש במרחב החינוך שלנו? קודם כל אנחנו מתחדשים במנהלים
חדשים ונפרדים ממנהלים ותיקים .רצינו היום לעשות פרידה חגיגית אבל
אנחנו נדחה את זה לאוירה אחרת .בכל מקרה יש שינויים .הרב עמי מנהל
בית ספר יהלום התמנה למפקח וזה כבוד גדול גם לנו ,ובמקומו התקבלה
איילת מנהלת בית הספר שתנהל את בית הספר ביד רמה ותמשיך את
העשייה הנפלאה של בית הספר.
הרב יוסי ארליך שניהל  23שנה את האולפנה ,נקדיש לו פרידה מיוחדת
באוירה אחרת ,במקומו תחליף אותו רחל ויצמן שתנהל את השש שנתי
וחיה למפרט תנהל את חטיבת הביניים.
גננת נורית אבוקסיס  32או  35שנה ניהלה גן במעלות ,היא באמת מעמודי
התווך של העיר הזו פורשת לגמלאות וגם לה נקדיש פרידה חגיגית .והרב
עמית קדם בית ספר צופים יצא לשנת שבתון ,יחליף אותו ירון כהן לשנה
הזאת.
אנחנו פותחים את השנה עם  5,800תלמידים .וזאת הפריסה ,אני אקצר,
אנחנו כבר באיחור ,אז אני ממש אריץ את הדברים כמה שיותר מהר .יש
לנו ,אני יכולה לספר קצת על החינוך המיוחד ,אנחנו עושים את כל
המאמצים לתת מענה לכל תלמיד ותלמידה על קשת הצרכים .יש לנו
קרוב ל 500-תלמידים בחינוך המיוחד שמשתלבים גם בכיתות רגילות ,גם
בגנים ,גם בגני חינוך מיוחד וגם בבתי ספר מחוץ לעיר.
מה שאני רוצה לומר שאנחנו מוציאים מחוץ לישוב  130תלמידים כל יום,
יוצאים במערך מורכב של הסעות לבתי ספר כדי להגיע לכל ילד וילדה
ולתת לה את הדברים שהיא זקוקה להתפתחות האישית.
אנחנו ממריאים ומתקדמים בשינויים פדגוגיים גם בסביבה הפדגוגית וגם
בתוכן הפדגוגי ,אנחנו מתאימים את עצמנו למאה ה .21-השנה היקף
ההשקעות הגיע ל 15-מיליון שקל ,יש פירוט ,גם באורט מעלות אנחנו
עושים שינויים ,בבתי ספר באולמות הספורט בשני בתי ספר ,שיפוצים גם
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באיטום וגם שיפוץ של חלונות וצביעה ,מתקני סל באורט תרשיחא אנחנו
משקיעים ומשפצים ,וכל הדברים האלה נעשים כמובן ביחד עם כל
השותפים ,גם משרד החינוך ,גם רשת אורט ,כמובן שאנחנו בתוך בניית
בית ספר לבנות בתלמוד תורה בהיקף של  7מיליון שקל .תהיה תקופה
מורכבת ,אבל אנחנו גם נצלח אותה ובסוף רווחת הבנות עומדת לנגד עיני
כולם.
אנחנו מתקדמים לקראת בניית בית ספר אורנים ,אנחנו מקווים לסיים
את זה כמה שיותר מהר .כמובן שאנחנו משקיעים גם בצרכים הפנימיים
של בתי הספר .מנגישים כיתות לתלמידים עם צרכים ,עם ליקויי שמיעה,
ליקויי ראיה ,בדק בית ,מבדקי בטיחות ,כל הדברים האלה עשינו ועושים
מבעצם חודש דצמבר אנחנו כבר במהלכים מתקדמים של היערכות
לפתיחת שנה .קצת תמונות מההריסות לקראת בניה.
כל ההיערכות התפעולית שלנו מורכבת מהרבה מאוד דברים ,אי אפשר
כמובן לספר את הכל .אבל אנחנו עסוקים בשיבוץ ,בוועדות אפיון
וזכאות ,בוועדות התמדה לתלמידים נושרים ,בהיערכות להסעות .הרבה
מאוד דברים ,תקשוב בתי הספר ,מציאת חלופות כמו שדובר כבר בחלק
הראשון של הישיבה ,חלופה לבית ספר התיכון לבנות ,זה ממש קרה
מעכשיו לעכשיו ועושים את כל המאמצים וגם עסוקים באיתור מבנה
לבית ספר מעלות התורה.
פתחנו השנה גן שפתי חדש במעלות ,כיתת תקשורת לילדים אוטיסטיים,
על הרצף האוטיסטי באורט מעלות ,בכיתה רגשית בנתיב מאיר ,זה
מצטרף לכיתות רבות אחרות בגנים אחרים .יש לנו כ 26-כיתות וגנים
בחינוך המיוחד בתוך העיר .וגם פתחנו מעון חדש בשכונת האורנים שזאת
ממש הסנונית הראשונה שתביא אחריה גם גנים ובתי ספר.
ההיערכות התפעולית שלנו כללה גם עבודה עם משרד החינוך ,אנחנו כל
הזמן עובדים בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך ,המפקחים הכי
טובים שיש במחוז לדעתי משובצים פה .אנחנו עובדים כל הזמן ביחד וגם
בנקודות קצה תמיד בשיתוף פעולה עם אורנה שמחון שמקשיבה לצרכים
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שלנו ,בשיתוף ותמיד בקשר עם ראש העיר ,איתי ,עם המנכ"ל ,היא
קשובה לדברים ,עוזרת לנו בכל דבר וגם עכשיו כמובן.
אנחנו נערכים גם לפתיחה בצל הקורונה ,חילקנו עכשיו בדיקות לכל
התלמידים לקראת ה 1-בספטמבר .אנחנו סומכים על ההורים שיבצעו
את הבדיקות האלה .אנחנו מנסים ליצור מציאות בריאה כדי להצליח
לנהל את שנת הלימודים בצורה רגילה ונורמלית.
היעד הגדול שלנו האסטרטגי שאליו אנחנו שואפים וכל המנהלים וכל
אנשי החינוך שמלווים אותנו בכל התחומים להגיע לעיר חינוך שתהיה
מגדלור לימודי חדשני גם במרחב העירוני וגם במרחב הארצי ונייצר חינוך
עתידי וניצור אקולוגיה אנושית וסביבתית שתהיה טובה לכולם.
והיעדים היותר ספציפיים לשנה הזאת ,בשנה הכל כך מיוחדת ומורכבת
זה לראות כל תלמיד ותלמידה מקרוב כמה שיותר ,שגרת חינוך בריאה,
לגשר על פערים ,למנף את כל ההזדמנויות שנוצרות בתקופת הקורונה ויש
לנו הרבה דברים לשנות ולעצב ולחדש ולהמשיך להטמיע את עקרונות
המצפן החינוכי.
בהיבט הפדגוגי אנחנו מוסיפים ועמלים קשה להשיג תוכניות תוספתיות
למערכת החינוך בהיקף של  8מיליון שקלים .מפורטות פה הרבה תוכניות
רק על זה שלספר כמה שעות נפרדות.
קיימנו שלושה ימי היערכות לפורום מנהלים שעכשיו איתנו ביחד,
המנהלים היקרים וכל הצוות של הפורום היקרים ,המפקחים ,עם ויז'ן
של לראות את העתיד דרך המבט אל ההווה ,בגני הילדים היה יום
היערכות מיוחד מאוד בתחום המתמטיקה שזה תואם את היעדים שלנו
בתחום המתמטיקה .וגם לסייעות ולמלוות בחינוך המיוחד ובתחום
הרפואי ,כל הנושא של התמודדות במצבי לחץ עם השירות הפסיכולוגי
שעזר לנו לקדם את זה.
אנחנו מקדמים תוכניות גדולות מיוחדות ומשמעותיות שעל כל אחד
אפשר לעשות סשן שלם של מפגש .תוכנית גדולה של עיר חינוך
שמתמטיקה היא שם המשחק שלה .מנהלת המחוז שותפה לזה ,אנחנו
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רוצים בסופו של דבר גם להקים מרכז בינלאומי למתמטיקה שראש העיר
והמנכ"ל דואגים לחזק את התהליך הזה עם כל הגורמים בממשלה
וגורמים פילנתרופיים.
אנחנו מובילים ונמשיך להוביל מהלך מאוד גדול שנקרא תוכנית עלמה,
תוכנית שמקדמת את המיטביות בכל המעבר מגנים לכיתות א' ,שינוי גם
התפיסה החינוכית וגם בסביבה הפיזית שרואה את הילד כמכלול עם כל
הצרכים שלו ומקדמת אותו ומאיצה אותו ,לתהליך השתלבות הכי טוב
שיכול להיות בבית הספר .התוכנית הזאת היא תוכנית של משרד החינוך
ואנחנו מקדמים אותה ביחד ,כבר יש שינויים גדולים בבתי הספר ,אפשר
לראות אותם בפועל.
תוכנית שכבר אנחנו עמלים עליה כמה שנים ומקדמים אותה ומאיצים
אותה גם עכשיו זה קידום איכות הטיפול במעונות היום ,לאימוץ תקן
בינלאומי לטיפול וחינוך בגיל הרך .אנחנו עושים את זה בשיתוף עם תורם
חיצוני ואוניברסיטת חיפה וזה דבר מאוד משמעותי כפיתוח של בסיס
החינוך עוד בנקודת ההתחלה.
והדבר הכי חשוב זה המצפן והמצפון בחינוך לבנות את עמוד השדרה
רגשי ,חברתי ,ערכי .אנחנו עמלים על זה יום יום עם הרבה מאוד תוכניות
שמקדמות את התפיסה הזאת ,ביניהם אחד הדברים החשובים שהוכיחו
גם אחר כך במשברים את הערכים שלהם זה צוות הפרט הישובי בהובלת
השירות הפסיכולוגי.
קצת תמונות וצבע מפעילויות שאנחנו עושים במעונות ,בגנים ,בבתי
הספר .חגיגה של חינוך .עיר החינוך שלנו עם המתמטיקה תקבל פנים כבר
בשנה זאת עם הקמת מוזיאונים אינטראקטיביים בתחנות אוטובוס
ברחבי העיר .זו דוגמא אחת ויכולות להיות גם דוגמאות אחרות שאתם
תראו אותם ברחבי העיר והם יהיו באמת הגשר בין העשייה המדהימה
במערכת החינוך לקהילה ולמרחב החינוכי.
לסיכום אנחנו מובילים את מערכת החינוך בגאוה ,עם חוסן .יש לנו אנשי
חינוך מצוינים ,מנהיגות חינוכית ייחודית מאוד ,שיתוף פעולה יוצא דופן
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בין כל השותפים ובעיקר משרד החינוך ,רשת אורט וכל הגורמים ברשות
המקומית כמובן שיוצרים באמת חוסן פנימי להנעת החינוך בעיר
וההישגים ניכרים ואני רק מחכה שיתאפשר לפרסם אותם ואנחנו נפרסם
אותם.
אנחנו נמצאים בתנועה מתמדת לשינויים פדגוגיים ,משדרגים את
מוסדות החינוך ,ממנפים את ההזדמנויות שיש לנו ואנחנו נהנים מהורים
מגויסים ,מהורים ששותפים ,באמת שותפים להעצמת החינוך בעיר .זהו.
אני רוצה להודות לראש העיר ,לסגנים ,למנהלי המחלקות ולעובדים,
במיוחד אני רוצה לומר תודה לרומי דקואה שעבד איתנו בצורה בלתי
רגילה ועזר לנו להוביל את כל הפרויקטים העצומים האלה שנעשים
עכשיו במערכת החינוך .תודה רבה למחלקת כוח אדם ,תודה רבה למינהל
שפ"ע ,בלי השותפות הזאת קשה לפתוח שנת לימודים בצורה טובה.
ותודה עצומה לד"ר אורנה שמחון שהיא פשוט חלק מאיתנו ,מנהלת מחוז
הצפון עם כל המפקחים הנפלאים שלה ,לרשת אורט ורשת צופיה ,והכי
הכי הכי לסיירת מנהל החינוך המצטיינת של עיריית מעלות תרשיחא.
גאה מאוד לעמוד בראש מערכת כזאת .תודה.
מ .בן דוד:

אפשר להגיד משהו?

א .אשל אסולין:

אם יש שאלות ,בבקשה .כן.

מ .בן דוד:

קודם כל בהצלחה לילדים שלנו בשנת הלימודים החדשה .אנחנו בהחלט
נמצאים בתקופה מורכבת ,ממשיכים את התקופה המורכבת ואני בטוח
שכולם ביחד נצליח לעבור את זה.
יש לי שתי נקודות שהייתי רוצה להתייחס ,אם אפשר התייחסות של
אורנה .הנושא של רישום להזנה ,מדוע עד עכשיו הנושא הזה לא נפתח
להרשמה? יש הורים שעובדים מ 1-לספטמבר וצריכים לדאוג שהילדים
שלהם יהיו במסגרות על מנת שהם יוכלו להמשיך ולעבוד .זו שאלה אחת.
יש גם את הכספים שמוכנים משנה שעברה ,היה יכול לעבור בקלות
לתשלום של השנה .אני אשמח לשמוע התייחסות לזה.
ודבר שני את הנושא של עומסים בכיתות ,כיתות א' שהם עם  38תלמידים
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ו .40-אני אשמח לשמוע את ההתייחסות לנושא הזה.
א .טל:

אוקי .אז אני אתחיל מהשאלה האחרונה שלך ואני אמשיך לשיחה שלנו,
ביום שישי עשינו את כל המאמצים והצלחנו לפתוח כיתה שניה בבית ספר
ארזים ,ככה שיש לנו עכשיו שתי כיתות בבית ספר ראשונים כיתות א',
שתי כיתות בבית ספר ארזים .בבית ספר סביונים באמת יש לנו כיתה עם
 35ילדים ושם אנחנו נשקיע בפיצול שעות כדי שהילדים יוכלו ללמוד את
הדברים החשובים בקבוצות קטנות.
לשאלתך לגבי הזנה אין יולא יותר ,יש צהרונים .קודם כל צהרונים זה של
משרד החינוך ,משרד החינוך עוד לא פרסם את הקול קורא לצהרונים
ולכן אי אפשר ,אנחנו לא יודעים מה המחיר ועדיין לא יכולים לפתוח
הרשמה .ואני חושבת שבימים האלה שאנחנו בסך הכל יש  6ימי לימוד
בחודש ספטמבר ,בצורה הזאת של הפרסום או אי פרסום של הקול קורא
הזה אנחנו לא נצליח לפתוח את הצהרונים לפני ,אחרי סוכות בעצם .נוכל
לפתוח אחרי סוכות.

מ .בן דוד:

צריך לוודא ולנסות לוודא מול משרד החינוך לראות איך אפשר לעשות
את זה בשביל שבתחילת שנת לימודים הורים שעובדים ,והרבה מאוד
הורים עובדים ,יהיה להם פתרון.

א .טל:

אתה צודק ואנחנו בקשר עם משרד החינוך כל הזמן וזה משהו ברמה
הארצית .לחצנו ,לחצנו ,לחצנו ,לא עזר .אין קול קורא ואי אפשר לקדם
את הפתיחה של הצהרונים .אבל אני מסכימה איתך.

א .אשל אסולין:

עוד מישהו?

א .טל:

אני חושבת שהשנה הזאת באופן מיוחד בגלל שמספר הימים של
הצהרונים הוא כל כך ,של הלימודים הוא כל כך קטן זה פחות דרמטי
מכל שנה אחרת ואנחנו באמת בשנים קודמות פתחנו ב 1-לספטמבר את
כל הצהרונים בגני הילדים.
השנה בעניין של ההזנה אנחנו גם הכל עושים בהתייעצות עם המנהלים,
קיימנו ימי היערכות אופרטיביים עם המנהלים .המנהלים עשו את
הבדיקה שלהם ,פנו אלינו ואמרו שהיערכות להזנה למספר ימים קצר בין
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החגים יהיה מאוד מאוד בעייתי והם ביקשו לגשר על ,לעשות את הכמה
ימים האלה ולדחות.
אנחנו נענינו לבקשה הזאת וביקשנו שזה גם כמובן יהיה בתיאום עם ועדי
ההורים .זהו ,זה הסיפור .והכל יהיה בתיאום .אנחנו לא נעשה משהו
שהוא מנוגד לבקשות של ועדי ההורים .המנהלים אמורים לחזור אלינו
גם עם ההתייחסות של ועדי ההורים לנושא הזה.
א .פומרנץ ,רה"ע :תודה אורנה ,יש עוד בקשות ,שאלות ,חברים? החזרי כספים ,אורנה.
א .טל:

החזרי כספים ,אנחנו החזרנו קרוב ל 100-אלף שקל או יותר 150 ,אלף
שקל להורים .החזרנו במהלך הקיץ .חלק מההורים הצענו להם להוריד
בארנונה ,הסכימו .מי שלא הסכים קיבל צ'ק הביתה .אנשים באו לקחת
את ההמחאות וקיבלו את כל הכסף.

א .פומרנץ ,רה"ע :קודם כל מה שנקרא מעבר לילדינו ולמערכת חינוך ,ראשית כל באמת אני
רוצה להגיד תודות לכל מערכת החינוך .אני פשוט רואה שנמצאים איתנו
גם מפקחים של משרד החינוך ,גם מפקחים של רשת אורט ,גם מרינה
מנהלת מתנ"סים ,מנהלי בתי ספר ,כל הצוות שלך ,אורנה ,אם זה רצף
חינוכי ואם זה וג'די ,חוה רצף חינוכי כמובן ,חברים ,אני בהחלט רוצה
להגיד לכם פשוט תודה ענקית .מכל מה שדיברת עכשיו ,אורנה ,אני רוצה
להוסיף עוד משהו שבמהלך הקיץ נפתחו קייטנות ,אם אני לא טועה,
בסביבות  2,200ילדים השתתפו ,תקני אותי אם אני טועה במספר,
א .טל:

קרוב ל.2,000-

א .פומרנץ ,רה"ע :קרוב ל 000,2-ילדים השתתפו בקייטנות וקיבלנו באמת המון ברכות
והמון תודות מההורים על כך שסייעות נתנו נשמה ,על כך באמת מגיע גם
תודה לכל מערכת חינוך .אחרי זה פתחו קייטנה במתנ"ס ,אני רוצה
להגיד גם שם קיבלנו המון פידבקים טובים והמון תודות .זה גם חלק
בלתי נפרד ממערכת החינוך שלנו ,לא רק לימודים אלא גם לתת לילדינו
את הכוח והחופש בזמן הקיץ כדי שיתחילו בעזרת השם שנת לימודים עם
כוח ועם כל הנופש שהיה להם בקיץ.
תודות כמובן לגב' אורנה שמחון ,ד"ר אורנה שמחון ,שבהחלט אנחנו
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נמצאים איתה כל הזמן בפגישות ,גם אם זה טלפוניות ,גם אם זה פיזיות
ואנחנו מקבלים ממשרד החינוך הרבה דברים אחר כך מעבר משהו
שאנחנו ,לא שאנחנו צריכים לקבל או לא צריכים לקבל ,אבל היא בהחלט
נענית ל 99-אחוז מהבקשות של הרשות .שוב חברים ,תודה רבה ענקית
לכולם .אני פשוט רואה שהרבה אנשים מחכים ,חיכיתם בישיבה .תודה
לכולם.
אני רוצה לברך ולאחל הצלחה למנהלים שנכנסים לתפקידם החדש ,ובטח
ובטח ברכות להמשך דרך לכל מה שיוצא עכשיו מתפקידם .כן אורנה ,אם
יש חברים,
א .טל:

כן .אני שכחתי להודות לאמנון היקר המנכ"ל ששותף שלנו יום יום ,שעה
שעה .אז מתנצלת ,זה טעות סופר נאמר ככה ,אבל זה בדרך כלל קורה עם
אנשים מאוד יקרים .אז אמנון ,אתה יקר לנו ותודה רבה על כל מה
שאתה עושה איתנו כל השנה ובטח ובטח בתקופה הזאת.

רבקה:

אני לא אתפוס יותר מדי את הזמן כאן ,אבל אני רק רוצה להגיד שלעבוד
בעיר מעלות זה חגיגה באמת של חינוך .מעלות תרשיחא כמובן ,אז אנחנו
באמת בהובלה שלך ,אורנה ,ובחינוך ,במקום שהחינוך תופס אצל ראש
העיר אנחנו באמת מאוד מאוד נהנים וזה עבודה אחרת בעיר מעלות
תרשיחא והשמים הם לא הגבול כבר פה .אז תודה לכולכם.

א .טל:

רבקה מפקחת על אורט מעלות ,על שלושה בתי ספר יסודיים שלנו:
ארזים ,סביונים וראשונים.

רבקה:

אז באמת תודה לכם ואנחנו נמשיך לתת את כל מה שאפשר כדי להמשיך
ולהצמיח ולצמוח ביחד.

א .אשל אסולין:

תודה רבה ,אורנה .עוד מישהו רוצה לברך?

א .טל:

אבי ,אתה רוצה להגיד משהו? נציג אורט.

אבי:

כן .מנהל אזור של רשת אורט .אני רוצה להגיד שזה לא מובן מאליו
שאנחנו נמצאים בתהליך הזה .אנחנו מנהלים את בתי הספר העל
יסודיים בתרשיחא ובמעלות .אבל אני רואה את עצמי כשותף לרצף ה12-
שנתי או ה 14-שנתי שאורנה וצוות מינהל החינוך מובילים ביחד עם כל
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העיר וזאת זכות גדולה להיות במעלות.
ואני רוצה להגיד תודה רבה ,שנת לימודים מוצלחת ופוריה ובקרוב גם
יפורסמו כל הנתונים שמשרד החינוך ישחרר את זה ויש שם מה להתגאות
במעלות תרשיחא.
א .טל:

נגיד שנה טובה לכולם.

א .פומרנץ ,רה"ע :תודה.
א .אשל אסולין:

תודה רבה למערכת החינוך ,שתהיה שנה מוצלחת ,איכותית ושהילדים
ימשיכו לצמוח במעלות ונעמוד באתגרים ובמשימות .במעלות תרשיחא
ובהצלחה לכולם.

ש .בן נעים:

יש לי איזה בקשה לא אליהם אלא אלינו ,אנחנו בתור ראש העיר ומנכ"ל
העיריה ,יש לנו בעיה עם שני בתי ספר ,זה נתיב מאיר וארזים ,בקירוי
המגרשים .יש כל מיני טקסים שעושים אותם גם בקיץ וגם בחורף וכל
פעם זה ,הילדים פשוט מתבשלים בתוך המגרשים האלה ואני חושב
שהגיע הזמן באמת לתת כתף ולהתחשב במוסד הזה ,כי גם פתיחת השנה,
גם בסיום השנה ,גם באמצע השנה אתה רואה את ההורים ,את הילדים
בכיתות א' ,בכיתות ב' ,כולם מזיעים שמה .איך זה יכול להיות? אז
בבקשה תרשמו את זה ותנסו לתקצב את זה בצורה הנכונה ובזמן הנכון
אבל במהירות האפשרית .תודה.

י .ברדה:

עוד משהו קטן רק אני אוסיף בהקשר הזה .אפשר? קודם כל נכון ,אני
ושמעון נמצאים לפעמים בטקסים הלאה בנתיב מאיר ומתבשלים ביחד
שם ,זאת סוגיה חשובה בהחלט.
ואני אוסיף לזה את בית ספר יהלום ששם כן נעשה קירוי ,אבל מרזבים
וניקוז המים לא נעשו ,שזה משהו פשוט הוא מאוד טכני ,משום מה זה
נמשך כמה שנים ככה ומה שקורה זה שבחורף נהיית שם פשוט בריכת
שחיה .אז זה דברים שהיה צריך לעשות בבדק בית ,אמנם זה תקופת
הקיץ ,אבל אפשר לתקן בטווח הקרוב .אז תרשמו לפניכם.

א .אשל אסולין:

תודה רבה.
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אישור קליטת מבקר עיריית מעלות-תרשיחא מר באסם מרעי.

א .אשל אסולין:

אנחנו עוברים לסעיף הבא אישור של קליטה של מבקר עירייה בהמשך
להערה שניתנה פה ע"י יוסי ,אז בשעה טובה אחרי ניסיונות מכרזים
איתרנו מבקר לעירייה בשם באסם מרעי .לאחר אישור המליאה כמובן
זה יעבור למשרד הפנים ואני מניח שהוא יאושר.

א .פומרנץ ,רה"ע :היה גם נציג משרד הפנים.
א .אשל אסולין:

הוא היום מבצע את תפקידו במספר מועצות .אירית ,תתייחסי רגע לשכר.

א .מורן:

השכר שלו מתוקצב לפי  90אחוז בתקציב העיריה.

א .אשל אסולין:

אז אני מביא את האישור של המבקר להצבעת החברים.

א .פומרנץ ,רה"ע :מי בעד? נגד? נמנע? אוקי 2 .נמנעים .מי השלישי? שמעון .אוקי.

.6

אישור תב"רים – מצ"ב.

א .אשל אסולין:

סעיף הבא זה אישור תב"רים .קיבלתם רשימה של תב"רים שמאושרים.
אירית בבקשה ,תעברי עליהם.

א .מורן:

חלק מהתב"רים אושרו לפני כן וזה רק העדכון .מס' תב"ר  2156התקציב
היה  ,246מתוכו  116אושר לנו מתוך מלגות לסטודנטים ונשאר .130
נגישות אקוסטית זה תקציב של משרד החינוך  30אלף ,עוד נגישות
אקוסטית זה תקציב של משרד החינוך  30אלף .הגדלת תב"ר של באר
חיים התקציב שניתן ע"י משרד החינוך היה  6,792מיליון ,הוא גדל ל-
 9,094מיליון כתוצאה מהדלתה של ההלוואה שלקחנו שאושרה כבר לפני
כן.
עוד תוכנית של הפעלה בתחום הגיל הרך ,מינהל החינוך  120אלף .זה
תוכנית החומש שאושרה לפני כן .תוכנית הפעלה בתחום הקליטה 50
אלף ,זו תוכנית של מפעל הפיס גם שאושרה לפני כן ע"י תוכנית החומש.
בטמעת הרפורמה ברישוי עסקים זה תקציב שהיה רשום לפני כן בתקציב
הרגיל ,הועבר ע"י תב"ר לתב"ר חדש דרך משרד הפנים .תב"ר חדש 2201
שיפוץ מתקן אימון קיקבוקס מתנ"ס סביונים ,תקציב של  200אלף שקל
דרך משרד התרבות והספורט .אלו התב"רים.
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אלו התב"רים .אני מביא את זה ,אם יש שאלות אז אפשר .אם לא ,אז
אני מביא את זה להצבעה.

א .פומרנץ ,רה"ע :יש שאלות?
מ .בן דוד:

שאלה כללית בבקשה ,לא קשור לנושא הזה .מדוע לא התקיימה ועדת
כספים? אנחנו אמורים ,אנחנו דנים פה בכספים ומן הראוי שהדברים
האלה יעברו עפ"י חוק דרך ועדת כספים .אני רוצה לדעת למה לא
התבצעה לפני ישיבת המליאה ועדת כספים והאם זה חוקי? אני פונה
ליועצת המשפטית.

א .אשל אסולין:

מבחינת חוקיות אין בעיה עם הדבר הזה כי אין פה,

מ .בן דוד:

בכלל ,גם יש פה עוד נושאים כספיים .אני שואל בכלל מדוע לא אישרנו
בוועדת כספים את הנושאים האלה?

א .אשל אסולין:

אני אתן תשובה שמשלימה את מה,

מ .בן דוד:

כן.

א .אשל אסולין:

אנחנו בפועל תכננו את הישיבה להיום כידוע לכם בנסיבות שהישיבה
נדחתה בגלל בידוד של ראש העיר ואי יכולת לבצע ישיבת זום .אז למעשה
יצא מצב שאנחנו רצינו לדון בזה בוועדת כספים ,דחינו את זה .הסוגיה
השנייה אין חובה בתחום של תב"רים להביא אותם בפני ועדת כספים.

מ .בן דוד:

אני דיברתי על כל הנושאים .יש פה עוד נושאים.

א .פומרנץ ,רה"ע :טוב .מי בעד ,בואו נלך אחד אחד .מי בעד בבקשה? תב"רים ,מי בעד? יש
מישהו נמנע? נגד? פה אחד .אוקי .סעיף הבא.
א .אשל אסולין:

לפני זה אני אתן תשובה ,אגב במידה והחומר נשלח מבעוד מועד ומספיק
זמן אז זה מייתר את ועדת כספים .זו חוות הדעת המשפטית שאני
קיבלתי.

מ .בן דוד:

אין בעיה .אני רק רוצה לרשום בבקשה לפרוטוקול שלא התקיימה ישיבת
ועדת כספים בנושאי הדיון לפני ישיבת המליאה.

א .אשל אסולין:

ולהעביר את חוות הדעת שקיבלתי בנושא הזה.

ישיבת מועצה מן המנין מעלות תרשיחא
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הגדלת חוזה לביצוע עבודות בבית הקפה בהיכל התרבות -קבלן מבצע -מ.פ.ר.ט

לבניה ופיתוח בע"מ -מכרז פומבי מספר  – .06/2019מצ"ב
א .אשל אסולין:

הסעיף הבא זה הגדלת חוזה ,בית הקפה בהיכל התרבות משפצים עדיין.
למעשה בהיכל התרבות מבחינה תכנונית הושקע  Xכסף ,היו חריגות
שבדרך כלל מאושרות עד  25אחוז .במקרה הזה אנחנו מעל  25אחוז ורק
מליאת העיר רשאית לאשר את החריגה בגודל הזה .אז רומיאו ,בוא תן
סקירה ,דפנה אחרי זה תשלים ,למה יש לנו חריגה שהיא מעבר ל25-
אחוז .נדמה לי שזה מגיע ל 37-או  38אחוז.

ר .דכואר:

כמובן ההגדלה היא בשיעור כ-של  38אחוז מהתקציב .בזמן עבודות
ההריסה נתגלו ממצאים המצריכים תיאום ותכנון מחדש של חלק
מעבודות הבניה .חלקי בנין תת קרקעים של הבנין הקיים לא הופיעו
בתוכניות לביצוע ונתגלו בזמן עבודות חפירה וחציבה.
חלק מהדברים בכתב הכמויות לא היה מדויק ומצריכים חישוב מחדש,
כמובן כל החישובים לפי מדידה לפי  ..דרישות של הגורם המממן שהוא
מפעל הפיס אקוסטיקה מיזוג ודרישות בטיחות  ,כל הנ"ל דרש תיאום
מערכות מתוכננות הקיימות כמו מערכת חשמל תקשורת ביוב מים כיבוי
אש ספרינקלרים גילוי עשן ,לאחר בדיקת כל המערכות הנוספות ולאחחר
בדיקה שלנו  ,בדיקה תקציבית בדיקת צרכים של הפרוייקט  ,בדיקת
רשימת העבודות הנוספות ובדיקת אופציה לעריכת מכרז חדש  ,כמובן
אש לא יביא שום תועלת כרגע ,אנחנו לקראת הסיום של הפרוייקט
ויכולה לגרום לפגיעה בפרוייקט .אז אני מבקש מחברי המועצה לאפשר
לנו את ההגדלה הזאתי על מנת ,

ש .בן נעים:

למה אנחנו מגיעים עד לקצה ,עד לסיום הפרויקט,

ר .דכואר:

היקף העבודה של החוזה זה,

ש .בן נעים:

אני מבין ,אני ראיתי את המספרים ,מספרים מאוד חריגים .לא יכול
להיות ,נגיד אתה מגלה דבר כזה בתחילת העבודה או קצת לקראת ,פה
אתה מדבר על סיום הפרויקט כמעט ופתאום חסר לי חצי מיליון שקל
כשהעיריה היא אין לה את היכולות האלה ,אין לה את הכספים
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המיותרים האלה .אנחנו תקועים בהרבה דברים אחרים שיותר חשובים.
שניה ,תן לי לדבר ,תן לי לסיים את הזה שלי .יש לי רצון גדול באמת
שהפרויקט באמת בהיכל התרבות יתקיים ויהיה וכמה שיותר טוב ונוח,
השאלה איפה סדר העדיפויות .איפה הסדר בכלל של העבודה הזאת? מי
המתכנן הזה שסטה והגיע ל 40-אחוז הפרש ,מי המתכנן הזה?
ר .דכואר:

אז חייב לציין משהו ,באמצע העבודות כשנתגלו כל החריגים האלה הגישו
בקשה להגדיל את התקציב ואושר הגדלת התקציב עקרוני מהפיס  ,רק
כדי שנוכל לממש את התקציב הזה מהפיס .לפרוייקט הזה התקציב קיים
לא צריך לבוא ולגייס תקציב חדש ,אבל כדי שנוכל לבצע הגדלה לקבלן
אנחנו חייבים את אישור חברי העירייה.

מ .בן דוד:

מפעל הפיס אישרנו פה .אישרנו פה מיליון שקל לטובת הנושא הזה ב7-
מיליון שקלים של מפעל הפיס .אני זוכר את זה כמו אתמול.

ר .דכואר:

(מדברים ביחד) התב"ר קיים .רק מה ,כדי לאשר הגדלה,

א .מורן:

רגע ,אולי אני אסביר להם .הוא לא מבקש אקסטרה כסף לפרויקט.
בתב"ר נמצא הכסף .מה שהוא מבקש כרגע שהיות ובחוזה מצוין  Xכסף,
אנחנו לא יכולים לאשר אוטומטית הגדלה של מעל  25אחוזים .כדי לקבל
את האישור הזה חברי המליאה מבקשים וזאת הבקשה שלנו.

כ .עודה:

כלומר את אומרת לנו שהכסף הזה לא יוצא מהכיס של התושב אלא
ממפעל הפיס.

א .מורן:

זה נמצא בתב"ר של מפעל הפיס.

א .פומרנץ ,רה"ע :קיים .קיים.
כ .עודה:

כמה התב"ר של מפעל הפיס?

א .מורן:

עכשיו יש לו יתרה של חצי מיליון ומשהו.

י .ברדה:

למה יש יתרה? מלכתחילה מפעל הפיס הקצה סכום מסוים לצורך ביצוע
העבודה .אני מניח שאם יש יתרה זה לדברים אחרים יכול ללכת.

א .מורן:

לא ,זה תב"ר אך ורק,

י .ברדה:

רק לצורך זה? אז למה תכננו פחות ממה שהקצו לנו?

א .מורן:

אני לא יודעת מה,
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התב"ר מלכתחילה צפה חריגות ובשביל כך השאיר רזרבה בצד? לא יכול
להיות.

א .אשל אסולין:

חברים ,מקובל בכל פרויקט  25אחוז חריגה .מקובל .תוכנית כשאתה
הולך לפרויקט בינוי תשתיות יש לך  25אחוז,

י .ברדה:

אבל פה זה  ,40אמנון .מאיפה יש עוד אקסטרה בתוך התב"ר מלכתחילה
לעשות חריגות כאלה?

מ .בן דוד:

גם את ה 25-לא לקחתם בחשבון .מאיפה הכסף?

י .ברדה:

לא ,התשובה לא נראית לי .אתם צריכים לבדוק.

א .אשל אסולין:

אני אומר עוד פעם מפעל הפיס מממן את כל גודל התב"ר עם האקסטרה
שאנחנו מדברים עכשיו ,זה לא שצריך עכשיו מכספי העיריה.

י .ברדה:

לא ,אולי זה למקומות אחרים,

א .פומרנץ ,רה"ע :חבר'ה בבקשה ,לא יכול להיות שבאמת ,שאלה ועוד שאלה .שאלה ועוד
שאלה.
א .מורן:

לכל תב"ר יש מספר וככה הוא מוקם בהנהלת חשבונות .אני לא יכולה,
זה מוקם גם דרך משרד הפנים ,אני לא ,אסור לי ואני לא יכולה להעביר
כסף מפרויקט לפרויקט ,כי כשאני מקימה את זה כמו שעכשיו הסברתי
זה אישור דרך משרד הפנים .זה מאוד טכני וקר ואני לא יכולה ,גם אם
אני רוצה לקחת כסף ממקום אחד להעביר לשני אסור לי ואני לא יכולה.

מ .בן דוד:

בסדר ,אבל התוכנית הזאת מדברים על  1,2מיליון ,זה הסכום שהיה .פה
אתם מדברים על  1,7מיליון .מאיפה הדלתא? אפשר להבין?

א .מורן:

הכסף הוא דרך מפעל הפיס .היתרה שיש שם לכסות את,

י .ברדה:

אבל למה יש יתרה? זה תוספת מעבר למה שתוכנן מלכתחילה .נכון? איך
יכול להיות שיש הפרש?

ר .דכואר:

יוסי ,כשהתחלנו לעבוד בפרויקט ,שהתגלו הרבה דברים חדשים הפרויקט
כבר היה ,הפרויקט לא היה מדווח מהתחלה לפיס מכל הדרישות של
הדבר הזה .אחרי שידענו מה גודל הכסף שאנחנו נזקקים לפרויקט הגשנו
בקשה מחודשת לפיס על מנת,

י .ברדה:

אז הם הגדילו את התב"ר?

ישיבת מועצה מן המנין מעלות תרשיחא
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לכן הגדילו לנו את הסכום ואז אושר התב"ר .עכשיו המטרה פה ,הבקשה
היא לא להגדלת תקציב אלא להגדלת חוזה מול הקבלן כדי לסיים את
העבודות.

ש .בן נעים:

אז תביאו את האישור של התב"ר ונאשר אותו.

(מדברים ביחד)
ד .לוין:

אפשר לשאול שאלה? אני הייתי רוצה להבין בעצם מה זאת ההגדלה
הזאת .אנחנו מכירים היטב את המבנה הקיים בעצם אתה אומר שמה?
שחצי מיליון או הסכום שעומד לרשותנו ,בתקוה שהחברים פה יאשרו,
בעצם במה הוא יועיל למבנה הקיים? מה הולך להיות? מה השדרוגים
והשיפוצים?

ר .דכואר:

אנחנו נוכל לסיים ולמסור את המבנה.

ד .לוין:

אז במה זה כרוך הסיום הזה והמסירה הזאת?

ר .דכואר:

שוב פעם העבודה יש לי פירוט פה של מנהל הפרויקט הקיים על כל
העבודות וכל החריגים .יש לכם פירוט פה בדף,

(מדברים ביחד)
א .אשל אסולין:

חבר'ה רק שניה ,שניה רגע רומיאו ,שניה ,אני רוצה לתת דוגמא אחת ועוד
יש כאלו שהייתה שמה דרמטית .רצו עם כל התב"ר ועם האישור שלו,
כיבוי אש הם לא מגיעים מלכתחילה ,הם מגיעים לאשר את התוכנית .כל
הזכוכיות שזה חלק מהויו של ההיכל אמרו חבר'ה ,מבחינתנו לא מאושר,
לפרק את כל הזכוכיות ,כיבוי אש לא יתן היתר למקום.
המשמעות של הדבר הזה לבד הייתה איזה  200או  250אלף שקל ,רק
לעשות שמה ,הם רצו בסופו של דבר לעשות משהו שיכער לגמרי את
המבנה .ביקשנו לעשות איזושהי שיטת מיגון אחרת .בקיצור הסיפור הזה
לבד  250 ,200אלף שקל כשבתחילת הדרך כששמו את האומדן המתכנן
לא תכנן לפרק את זה .באו כיבוי אש אמרו לא יהיה היתר אם לא
מפרקים את הדבר הזה .אז זה דוגמ אחת .ויש שמה עוד כל מיני
דוגמאות.

י .ברדה:

אמנון ,יש אישור שמפעל הפיס הגדיל את התב"ר לבקשתנו?
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ש .בן נעים:
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א .פומרנץ ,רה"ע :אתם תקבלו אותו .אנחנו נצביע עכשיו על כל מה שהסבירו לכם כי זה
מוקלט,
י .ברדה:

אני חושב שכדאי לדחות את זה לפעם הבאה אחרי שנראה את האישור.

א .פומרנץ ,רה"ע :אנחנו לא דוחים את זה לפעם הבאה .אנחנו נצביע על כך ,תקבלו את ,כל
מי שירצה יקבל את המסמך .אז בבקשה מי בעד עם לקבל אחר כך את
המסמך? מי בעד בבקשה? מי בעד לאשר את התב"ר תוספת ואחר כך
תבואו תקבלו את המסמכים .מי בעד? יש מישהו נגד? נמנע? פה אחד.
נמנע אחד .אוקי.
א .אשל אסולין:

.8

תודה רבה.

דין וחשבון לשנת  – 2020מתנ"ס גרס – מצ"ב.

א .אשל אסולין:

תודה רבה .סעיף הבא מתנ"ס איתנו לגבי הדוח השנתי של המתנ"ס לשנת
 .2020מרינה בבקשה.

מרינה:

ערב טוב לכולם.

א .אשל אסולין:

זה לידיעה ,לא להצבעה .זה רק דיווח לידיעה .מחויב לדווח למליאת
העיריה .אם יש שאלות אפשר לשאול .מרינה בבקשה.

מרינה:

אוקי .ערב טוב .אני כן חייבת להגיד מילה ולהתייחס בכאב גדול לאובדן
של שלמה סויסה ,כמובן אנחנו ממש היו לנו הרבה שיתופי פעולה בעשיה
הרבה שלו יש לה חשיבות יוצאת דופן ,לפחות דופן בממשקים שהיו לנו
בתחום החינוך ובאמת עם כאב גדול נמשיך וננסה לקדם את הדברים
שהוא ציפה וייחל להם  ,לפני שניצלול למספרים אני רוצה לספר שהשנה
הזאתי בעצם היתה שנה לא שגרתית  ,בלשון המעטה ,לכולנו בייחוד
לתחום התרבות הפנאי והעשרה חינוך בלתי פורמלי כפי שכולנו יודעים
זה תחום שנפגע מאד...עבור התושבים זו היתה שנה שהדגישה והציפה
את חשיבות המרכזים הקהילתיים...ביצוע של הרשות בכל מה שקשור
בנושא של הקהילה  .זאת שנה שלמרות באמת נפגענו בתחום הזה של ,
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ותכף אתם תראו את זה ,בתחום הפנאי וההכנסות מהתרבות בכל זאת
אנחנו ..מחוייבות עצומה בקהילה ,הבאנו את הפנאי ,כמובן בהובלת ראש
העיר ומדיניות הרשות  ,לשכונות .בהפעלת המתנדבים  ,פעלנו כמה
שיכולנו כדי לא לפגוע בשגרה ולתת את המענה לתושבים ולילדים.
ולנתונים:
אתם יכולים לראות בעמ'  3מבחינת נכסים שוטפים  1,565,908לעומת
 3,418,000בשנה קודמת .רכוש קבוע -עלות מופחתת ,התחייבויות
שוטפות ,שזה בעצם בא לידי ביטוי כמובן בהשפעה ישירה מהמחזור
שירד .בעמ'  4מחזור הפעילות שלנו עמד על  8,304,203לעומת 9,960,000
שנת  2020ירידה של  .16%יש קיטון בהוצאות של  7,600,000לעומת
 9,256,000שזה ירידה של  .17%זאת אומרת שאנחנו לא פעלנו ממרץ
מהקורונה עד סוף מאי אחרכך שוב מספטמבר עד סוף השנה  ,שזה
בעצם החודשים שהם בליבה של הפעילות של החינוך הבלתי פורמלי
בתרבות .אז בעצם ספגנו פגיעה בזה שלא יכלנו להפעיל באמת את
הפעילויות שמכניסות את הכסף על מנת שנוכל להחזיר אותו לקהילה.
אבל כמובן שכן הצלחנו בהתאמה לזה לעשות קיטון בהוצאות שזה אומר
עובדים בחל"ת  ,כח אדם מצומצם שככה עובד ופועל בשביל לא לפגוע
בפעילות .בכל זאת הצלחנו לעמוד כנעט באופן מלא בהתתחייבות לכיסוי
הגרעון ,זאת אומר עמדנו השנה בעודף של  179,608היעד הוא בדרך כלל
 250,000אז אפשר לראות בעצם בתחתית שהיחס בין ההכנסות העצמיות
לגורמי מימון קטן מ 3%בעקבות משבר הקורונה  .השאיפה היא להגדיל
את ההכנסות העצצמיות .זה מאד מאתגר אנחנו מנסים להיות יצירתיים
ולראות איך התחום הזה לא נפגע .בכל מקרה הצחנו להביא הכנסות
עצמיות ככה שהיחס הוא  3%לעומת גורמי מימון .אם תלכו לעמ' 10
אתם תראו שם הלוואה שהתקבלה ביוני  2015בערבות העירייה ,היא
עומדת על יתרה של  1,623,000בעצם אנחנו עומדים בתוכנית ההבראה
ונסיים את ההלוואה הזו ב ,2025הלוואה של  10שנים .עמ'  13בקצבות
העירייה מתקציב ייעודי השנה עמדנו על  2,128,000לעומת 2019
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 2,759,000זאת אומרת שזה גם משפיע על המחזור גם בציצצום אבל כפי
שאתם יודעים הצלחנו לעמוד בפעילות .בסך הכל כמו שאתם רואים אז
השנה הזאת ..כן קיבלנו קצת מענקי קורונה בסך  200,000שקל שזה
יעזור לנו קצת להתגבר ולעמוד בייעדים לעמוד בתוכנית
א .פומרנץ ,רה"ע :שאלות בבקשה.
ש .בן נעים:

בדף  13ביאור  15את אומרת שיש הקצבות מיועדות של  2מיליון,
הקצבות מיועדות של העיריה בסך  2,1מיליון שקלים והקצבה בלתי
ייעודית .את מוכנה להגיד מה זה בלתי ייעודי?

מרינה:

הקצבה ייעודית זה כאשר בעצם יוצאת איזושהי תוכנית שזה קול קורא
ע"י משרדי ממשלה ואנחנו מבצעים את זה .זאת אומרת זה הקצבה
שמיועדת ,הכסף שמיועד זה מיועד לתוכנית צבועה מסוימת.
הקצבה בלתי ייעודית זה בעצם התמיכה הכללית שמאפשרת לנו תחזוקת
המבנים בשוטף וכיסוי במקומות שאנחנו צריכים לתת תגבור ,שזה משהו
קבוע שאנחנו עם הנהלת המתנ"ס ובניית תוכניות העבודה מחליטים לאן
התקציבים בעצם הולכים.

ש .בן נעים:

מה שאת אומרת ההבדל בין שנת  2019לשנת  2020בגרעונות פה יש 1,1
מיליון שקלים ופה  1,4מיליון שקלים .אבל בכל הסעיפים כולם בעצם
בגירעון כל שנה .למה?

מרינה:

כי בעצם מה,

ש .בן נעים:

את שמה לב שבית ספר למוסיקה למשל  400אלף שקלים,

מרינה:

לפתוח את המבנה מה שנקרא בשביל להתחיל בפעילות ,ואז אנחנו
מתחילים להכניס הכנסות .פה הכסף של העיריה מגיע כתמיכה כי בעצם
ההכנסות שהמתנ"ס מכניס זה לא משהו שיכול לכסות את התפעול.

ש .בן נעים:

את שמה לב שכל המתנ"סים כולם בגירעון ,בית המוסיקה בגירעון של
 400אלף שקל .אולי היה אפשר לחשוב ,אני אמרתי את זה בפעם
הקודמת ,אפשר לחשוב אולי לאחד אולי שני מתנ"סים ,לאחד אותם
לאחד .אני לא חושב שבכל שכונה צריך להיות מתנ"ס .צריך ,השאלה אם
זה,
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יש בכל מתנ"ס שלושה חדרים שהם מלאים באפס מקום בכל שעות היום
ואפילו יש לנו מחסור בכיתות .אם היו כמובן ,אם כן היתה האפשרות אז
כן היינו עושים את זה  .השנה למשל סביונים רוב השנה לא הפעלנו בשביל
לחסוך בעלויות .אבל כרגע זה דיון שצריך לעשות אותו ,אנחנו עושים
אותו מדי שנה ובוחנים איזה תחומים אנחנו כן רוצים ומה אנחנו לא
רוצים .מה זה לא רוצים? תחומים שאולי כדאי לנו לחשוב על איזשהו
שינוי ,אבל המסקנות הן שבשביל לתת מענה לתושבים כדי שתהיה
מערכת חוגים אנחנו צריכים מקום לבצע את הדברים .יש לנו מתנ"סים
כפי שאתם מכירים ,יש לנו  2חדרים 3 ,חדרים ,זה מה שקיים בתוך
מבנה .כשאנשים מגיעים אתה כן רוצה וצריך בכלל בקורונה זה לעשות
בדיקה ,זה לוודא שהמדריך עובד ,זה לתת את המענה .זאת אומרת אנחנו
עובדים עם כוח אדם של מזכירות מאוד מועט .בכלל ,זאת אומרת הכוח
אדם והמנהלה שלנו ,אם אנחנו נסתכל בכלל על כלל המחזור בדרך כלל
אנחנו מדברים על מנהלה של  20אחוז זה מה שנהוג והמנהלה שלנו מאוד
מצומצמת .המנהלה של כל רשת המתנ"סים הקהילתיים זה משהו כמו
 14אחוז מסך המחזור .אלה דברים שלא קיימים ובכל זאת אנחנו בקושי
מצליחים לעמוד בזה.
אני לא מתייחסת לשנת קורונה ,שנת קורונה אנחנו איבדנו קרוב לחצי
מיליון ,אם לא יותר ,בהכנסות עצמיות ,שילדים ותושבים משלמים
כשהם מגיעים לחוגים .ואז הסכום הזה הוא מכסה את הגרעון שאתה
רואה .השנה אנחנו מדברים על חצי מיליון ,אם לא יותר ,שאבד לנו כי לא
יכולנו לקיים.

ש .בן נעים:

אני מבחינתי ,מבחינת העיריה נותן לך תקציב של  2,2מיליון שקלים ואת
מקבלת עוד כל מיני קולות קוראים ואני לא רוצה לראות אותך בגירעון,
אני רוצה שכאילו תחשבו איך אתם מגיעים לסוף השנה באמת למשהו
שהוא מאוזן .את גם אמרת בפתיחת הדברים שלך שהעירייה לקחה פה
הלוואה גדולה למשך עשר שנים .כאילו אני לא רוצה להגיע לאיזשהו
מקום בסופו של דבר,
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מרינה:

לא העיריה לקחה הלוואה.

א .אשל אסולין:

לא העיריה ,המתנ"ס בתוכנית הבראה.

ש .בן נעים:

כן ,אבל העיריה ערבה לכם לתשלומים האלה .אנחנו ערבים ,אנחנו
הצינור שאם אתם לא תעבירו את הכסף אנחנו נשלם אותו .אז אני חייב
להיות,

מרינה:

נכון ,אנחנו מעבירים ברוך השם.

ש .בן נעים:

ברוך השם .אני רוצה שתעבירו ,אני רוצה שתעשו ,אני רוצה שתייעלו,
תהיו מאוזנים .זה מה שאני רוצה.

מ .בן דוד:

אני רוצה גם הסבר בבקשה בעמוד ,3

מרינה:

אני רק אגיד שאנחנו סיימנו עם יתרה.

מ .בן דוד:

אני רוצה בבקשה בעמוד  3בהתחייבויות שוטפות תסבירי לי את הנושא
של עובדים ומוסדות בגין שכר .אני רואה ב 2019-וב 2020-אפילו שכר
יותר גבוה .אז תסבירי לי איך זה מסתדר עם שנת קורונה.

מרינה:

יש לך את זה בביאור .10

מ .בן דוד:

יש הפרש שמה של איזה  13 ,12אלף שקל.

א .מורן:

שניה ,אני רוצה להגיד משהו .מאזן הוא נתונים לחודש מסוים ,הוא שונה
מדו"ח רווח והפסד .וכשהיא מציגה פה מאזן ל 31.12-זה נכון לחודש
דצמבר .אז יכול להיות שנכון לחודש דצמבר מול דצמבר ,2019

מ .בן דוד:

אז זה לא של כל השנה?

א .מורן:

מאזן? לא .מאזן הוא התחייבות לחודש מסוים .יש הבדל בין מאזן לדו"ח
רווח והפסד .המאזן שרשום לך התחייבות ל ,31.12-התחייבות לעובדים
זה בדרך כלל שכר של דצמבר וסוציאליות של דצמבר ,כי את נובמבר כבר
שילמת ,אתה לא חייב .אז בגלל זה דצמבר מול דצמבר של שנה שעברה.
אז לכן השוני לא צריך להיות כל כך גדול.

א .פומרנץ ,רה"ע :הוא לא גדול בכלל.
א .אשל אסולין:

טוב .חברים ,עוד שאלות?

א .פומרנץ ,רה"ע :עוד שאלות? אוקי .מרינה תודה .שניה אחת לפני שאת יוצאת 2020 ,זו
הייתה באמת שנה קשה .מגיע בהחלט תודות גם למרינה ,אני לא יודע עד
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כמה וופא הספיקה להיות גם איתך ,אני לא זוכר מתי היא נכנסה .אבל
בטח ובטח מגיע פה שאפו ענק ותודות ליו"ר מתנ"סים יוסי פרנקו ,יו"ר
דירקטוריון מתנ"סים יוסי פרנקו כי גם בזמן קורונה קיים ישיבות ועבד
והשתתף .לכל צוות המתנדבים שעבדו איתך ,מרינה ,גם בזמן הקורונה כי
אנחנו מדברים פה על  ,2020צוות המתנדבים ,אם זה נוער ,אם זה
מבוגרים וכמובן לעובדי מתנ"ס מגיע תודה על כל העבודה הקשה ,אפילו
בימים הלא פשוטים הללו .אז תודה רבה ,שנה טובה לכל צוות
המתנ"סים וכל מי שעבד איתך .תמסרי גם ליוסי פרנקו ולוופא ולכל
העובדים ברכות.
תודה .שנה טובה לכולם.

מרינה:

א .פומרנץ ,רה"ע :שנה טובה.

.9

יציאה למכרז למתכנן עבור בי"ס יסודי תרשיחא.

א .אשל אסולין:

סעיף הבא זה יציאה למכרז המשך לבית ספר יסודי בתרשיחא .כדי
להמשיך להתקדם אנחנו צריכים את אישור המליאה .מרק נמצא פה,
מהנדס הועדה .ברשותך מרק ,תגיד כמה מילים.

מ .פסין:

בי"ס יסודי תרשיחא לקראת יש המלצה של משרד הביאות לסגור אותו
אז צריכים כמה שיותר מהר לתכנן (מדבר ללא מיקרופון)

א .פומרנץ ,רה"ע :תעבירי אולי מיקרופון מאיזשהו מקום.
מ .פסין:

יש מקום מתוכנן לבניה של ביה"ס יסודי תרשיחא במרכז תרשיחא בשטח
הזה הקטנצ'יק ליד השכונה הדרומית( .מדברים ביחד) השטח לא מספיק
לבניה של בית ספר מודרני אין פה מקום ולא לאולם ספורט ולא למגרש
ספורט .בנוסף לזה צריך להיות פה מקומות חניה ,מקומות חניה גם
לאוטובוסים בשביל להביא ילדים ,גם מקומות חניה לרכבים פרטיים.
ועוד דבר אחד אם אתם תסתכלו על מערכת תנועה במקום הזה שם אין
מספיק רוחב של הרחבות ובמידה שמביאים את הילדים ברכבים פרטיים
ולוקחים את הילדים בדרך כלל עושים את זה ,אז יהיה פקק אחד גדול.
זה יהיה בלתי אפשרי לעבור .אז בגלל זה אני מציע לתכנן בית ספר יסודי
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תרשיחא,
מ .בן דוד:

זה מול בית ספר אורט?

א .אשל אסולין:

כן ,מהצד השני שלו.

מ .פסין:

שטח הזה הוא שטח בבעלות של מינהל מקרקעי ישראל ואנחנו כבר
במשא ומתן עם מינהל מקרקעי ישראל וזה שטח ציבורי פתוח ,בגלל שזה
שטח ציבורי פתוח צריך לעשות תוכנית מפורטת לשינוי יעוד קרקע
משטח ציבורי פתוח לשטח לחינוך.
עכשיו למה אני מבקש אישור של עירייה עכשיו? בשביל להגיש תוכנית
מפורטת בשם של עירייה תנאי סף זה אישור מליאה לתכנון .אז אני רוצה
לעשות את זה כמו שאומרים מראש ,שלא יקרה לנו כמו שקרה לנו
בתוכניות מפורטות אחרות שיזמו העיריה שאחרי שאנחנו תכננו והעברנו
את זה לוועדה מחוזית ,ועדה מחוזית כתבה שתנאי סף זה אישור של
המליאה ואנחנו מחכים לאישור של המליאה בשביל לאשר את התוכניות
המפורטות.

א .פומרנץ ,רה"ע :רגע ,לפני שתתייחסו .אני לא זוכר אם זה היה בישיבת מליאה קודמת או
שתיים לפני זה ,אם אני לא טועה גם אתה כמיל דיברת על כך ,גם איימן,
גם נחלה דיברו על כך שכדאי לנו ,לנו אני אומר לעירייה כמובן לכולנו,
לשקול את הנושא הזה כדי שיהיה יותר נוח ויותר נכון להעביר את זה
למקום איפה שכרגע מהנדס הועדה מציע אותו.
אז מה שנקרא שקלנו את זה ,הבנו שצודקים וזה בהחלט מגיע לטובת
תושבים ,לטובת ילדים וכמובן כולנו רוצים בהחלט שיהיה גם נוח ואז
חבר'ה גם הנחו את מהנדס לנסות להילחם שם וברוך השם ,לא להילחם
אלא לעבוד מול הועדה המחוזית ויש גם נחלה ,אני מבין ,רוצה להוסיף,
מ .פסין:

אני הייתי בבידוד ולא ידעתי ,אני חזרתי היום .התברר שנחלה טנוס פנה
כבר למינהל מקרקעי ישראל בנושא של הקצאת שטח לתכנון ולביצוע .אז
הוא קיבל אישור מהמינהל עקרוני.

ט .נחלה:

קיבלנו אישור בכתב.

א .פומרנץ ,רה"ע :רק צריך להעביר אותו למהנדס הועדה.
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כל הכבוד ,עשיתם את הצעד הנכון.

א .פומרנץ ,רה"ע :אוקי .מי בעד? יש נגד או זה,
א .אשל אסולין:

כולם בעד.

א .פומרנץ ,רה"ע :כולם פה אחד .הלאה.
א .אשל אסולין:

.10

תודה רבה.

זכות מעבר דרך שצ"פ גוש  18400חלקה  – 8משפחת גרזוזי.

א .אשל אסולין:

זכות מעבר בשצ"פ  18400חלקה  8משפחת גרזוזי .זה נושא שעוסקים בו
במליאת העיר מ .2003-בסוף יש שם הליך שללא אישור מליאה לתוכנית
מפורטת נקודתית אי אפשר להתקדם .לא עשו את הדבר הזה עד עכשיו,
מרק יציג.

מ .פסין:

זה בדיוק סיפור שהתחלתי לספר עליו .זה סחבת כמו שאומרים .ב2003-
היה סיכום בין עיריית מעלות תרשיחא ומשפחת גרזוזי בגלל שלעיריית
מעלות תרשיחא היה צורך להעביר קו ביוב באדמות פרטיות של משפחת
גרזוזי אז הוא הסכים והיה סיכום שהוא מסכים בתנאי שלמגרשו יתנו
דרך מעבר דרך שטח ציבורי פתוח .ובשביל זה צריך להגיש תוכנית
מפורטת.
אני לא יודע למה משכנו עד עכשיו ,אבל בתחילת  2021בינואר הגישו
תוכנית מפורטת לוועדה מקומית .ועדה מקומית אישרה ,אבל בגלל שזה
סמכות של ועדה מחוזית היה המלצה לוועדה מחוזית להפקיד את
התוכנית בתנאים.
העבירו את התוכנית לוועדה מחוזית והם בודקים תנאי סף .תנאי סף
להגשת תוכניות מפורטות הוא יוזמה של עירייה והחלטת מליאה .עכשיו
אנחנו נמצאים עכשיו במצב כזה ,אנחנו קיבלנו לפני חודש מכתב מועדה
מחוזית שאנחנו לא עומדים בתנאי סף בגלל שאין לנו החלטה של עיריית
מעלות תרשיחא וכתוב שבמידה שתוך  4חודשים אנחנו לא משלימים את
כל התנאי סף הם יסגרו את התוכנית המפורטת.

ט .נחלה:

יש מכתב התחייבות מהעירייה למשפחה .יש מכתב התחייבות שהעירייה
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תיתן להם מעבר דרך למגרש שלהם.
א .פומרנץ ,רה"ע :אני רוצה להוסיף פה איזושהי מילה ,משפט שהמהנדס דיבר על תקלות
שנעשו ,קודם כל אני שמח שאנחנו כרגע כל התקלות רק מתקנים.
התקלות כל מה שמהנדס דיבר לא בזמננו .אנחנו היום מתקנים את
התקלות .אני אומר שוב אני שמח כמו שאמר המהנדס יש דוגמאות
שאנחנו מתקנים היום ,זה לא תקלות שלנו ,אנחנו היום מתקנים את
התקלות ועקב כך גם מקרה של בית ספר וגם מקרה של משפחה שמחים
לתקן את התקלה .אז אפשר ,יש עוד משהו שאתם רוצים,
מ .פסין:

לא ,רק אני רוצה להגיד דבר פשוט אני מבקש לאשר את זה מסיבה
פשוטה ,זה לטובת התושבים ולטובת העיר .אנחנו מקבלים מקום שאפשר
להעביר ביוב ,הם מקבלים מקום שאפשר להיכנס לשמה,

ט .נחלה:

זה בשכונה הדרומית ,אז העיריה היה לה בעיה להעביר קו ביוב .בשנת
 2003האחריות של ביוב ומים היו באחריות העיריה .אז העיריה הייתה
חייבת להעביר באדמות שלהם ,אין להם ברירה אחרת .אז סיכמו עם הבן
אדם והוא הסכים בתנאי שיתנו לו את המעבר למגרש .העיריה נתנה לו
מכתב בנושא הזה .פשוט מאוד לפי דעתי הבן אדם טעה ,עשה טעות שהוא
מעביר קו ביוב באדמה שלו ,אבל זה מה שהיה .אנחנו חייבים לו בנושא
הזה.

א .פומרנץ ,רה"ע :אוקי .מי בבקשה בעד? נגד? נמנע? לא .פה אחד .תודה.

.11

הצעה לסדר של חבר המועצה מר מוטי בן דוד בעניין פינוי וניקיון מזבלת קריית

חינוך במעלות-תרשיחא -מצ"ב.
א .אשל אסולין:

יש לנו עוד שני סעיפים ,אחד זה שאילתא של מוטי ולאחר מכן נעשה
הרמת כוסית .הצעה לסדר .מוטי הגיש הצעה לסדר יום בנושא פינוי
וניקיון מזבלת קרית חינוך .אני רק רוצה להגיד חודש מרץ פעם אחרונה
עסקנו בזה בישיבת מליאה ,סליחה ,באפריל ,ב 21.4-יצא מכתב שבו גם
אני אמרתי והתחייבנו לאור מבצע גדול ורחב היקף בישוב של גיזום
עצים ,למעשה שמנו שמה באופן זמני את הדברים .במקביל אמרתי
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שאנחנו מנסים לגייס מקורות תקציביים גם בקול קורא של המשרד
לאיכות הסביבה וגם לנסות למצוא מקורות עצמיים.
המפגע שם הוא מפגע בן שנים רבות ,לשמחתי מה שאני יכול לבשר
שהיום התחיל פינוי קרית החינוך לאחר הליך מכרזי שביצענו .יש זכיין,
התחיל לעבוד היום .הערכת עבודה של כ 30-יום שכל הדבר הזה ייסגר.
לאחר מכן נשים שמה מצלמות ,נפנה שמה את הכל ,נסגור את זה
בשערים .אני מקווה שבזה יסתיים הטיפול במפגע הזה .כרגע זה
ממקורות מותנים עירוניים ,אני מקווה שנצליח בכל זאת להשיג את
המימון של סדר גודל של כ 110 ,100-אלף שקל.
מ .בן דוד:

טוב .אני רוצה סוף סוף אחרי  8חודשים של תהליך ארוך מאוד אני שמח
מאוד מאוד מאוד שבעצם הלכה למעשה ההצעה הדחופה שלי לסדר היום
לפינוי מזבלת קרית חינוך מתממשת .זה לא פותר את כל הבעיות בעיר
ויש המון המון המון בעיות כאלה .העיר מוזנחת ברמות קשות ואין פה
השקעה,

א .פומרנץ ,רה"ע :אני מתנצל ,זה לא קשור .אם יש לך מה להגיד בבקשה להצעה לסדר יום.
מ .בן דוד:

פינת החי,

א .פומרנץ ,רה"ע :מוטי ,אתה מתפרץ לדברים,
מ .בן דוד:

שכונת אורנים מוזנחת .עיר במצוקה קשה מאוד .אני שמח שהצלחתי בזה
והתושבים ביחד איתי ואני מקווה מאוד שתקחו את עצמכם בידיים כי
אתם לא מתפקדים.

א .פומרנץ ,רה"ע :תודה .אוקי .הלאה.
א .אשל אסולין:

.12

תודה רבה.

הרמת כוסית לכבוד חג ראש השנה.

א .אשל אסולין:

דבר אחרון אנחנו לפני החג נעשה הרמת כוסית ותשורה שאנחנו מחלקים
לחברים באופן מסורתי .אז סדר היום הסתיים למעט השלב של הרמת
כוסית.

א .פומרנץ ,רה"ע :אנחנו נעשה עכשיו הרמת כוסית אם אתם לא מתנגדים .לאחר כל מה
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שהיה,
דובר:

חבר'ה ,חג שמח.

א .פומרנץ ,רה"ע :רגע ,חכה .יש פה גם מתנה אישית שתיקחו .לא של ראש העיר ,של כל
העיריה.

סוף הישיבה

