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בני כשריאל8
אני רוצה לעבור לישיבה השלישית ,ישיבת מועצה מספר  ,16ברשותכם .יש התנגדות להקדים את
זה מתשע וחצי לעכשיו? אין התנגדות.
תיקון חוק עזר שמירה בשכר .יש לנו את התב"רים ואת הודעות ראש העיר .אנחנו נתחיל
בתב"רים .יש תוספת תב"רים .אישור תב"רים.
מוטי בר שישת8
תב"ר  ,1080רפורמה במחלקות לשירותים חברתיים ,הגדלה של  400,000שקלים .מדובר בתב"ר
שממומן על ידי משרד הרווחה ,מופעל על ידי מפעם מעלה אדומים .התב"ר כבר אושר על ידי
המועצה ,התקבלה הגדלה ממשרד הרווחה ,אנחנו מביאים את זה לאישור .סך הכול לאחר הגדלה
התב"ר יגיע ל 1,600,000-שקלים .כל ההסברים ניתנו באישור התב"ר הזה.
בני כשריאל8
יש התנגדות ,הימנעות? עבר פה אחד.
א .תב"ר מס'  -1161רפורמה במחלקות לשירותים חברתיים (הגדלה)
תקבולים -₪ 400,000 -משרד הרווחה
תשלומים -₪ 400,000 -ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר ל₪ 1,600,000 -
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
בני כשריאל8
תב"ר .1082
מוטי ברשישת8
הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך ובקהילה 68,000 ,שקל במימון משרד החינוך ,מבוצע מדי שנה,
השנה קיבלנו הקדמת הרשאה בגלל שהוכחנו ביצוע יעיל ומהיר ומלא של ההקצבה הקודמת,
לפיכך המשרד העביר לנו הקצאה נוספת לשנת הלימודים הקרובה.
רוני טורטן8
מה זה?
מוטי ברשישת8
הטמעת עקרונות הקיימות ,מדובר על ערך הקיימות ,איכות הסביבה - - -
בני כשריאל8
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איכות סביבה ,הגנת סביבה ,מה שאנחנו עושים גם ביום הניקיון וכל הדברים האלה.
מוטי ברשישת8
ושיעורים והדרכות ו - - -
בני כשריאל8
הסכום הוא לא גבוה .זה סכום מצחיק ,אבל בסדר - - -
מוטי ברשישת8
זה גם חידון שנעשה במוזיאון הטבע ,למשל ,ובמוזיאון המדע בירושלים.
בני כשריאל8
תב"ר  1082עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ב .תב"ר מס'  -1164הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך ובקהילה
תקבולים -₪ 68,000 -משרד החינוך
תשלומים -₪ 68,000 -ע .קבלניות
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
בני כשריאל8
תב"ר  ,1083בבקשה.
מוטי ברשישת8
תחנת מעבר בכניסה הדרומית לבידוק ביטחוני .הכניסה הדרומית זו הכניסה מכיוון עזריה .זה
תקציב לתכנון - - -
בני כשריאל8
על זה דיבר אבי ,הקרוסלה.
מוטי ברשישת8
לתכנון השרוול.
יחיאל וקנין8
להולכי רגל.
בני כשריאל8
כן.
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מוטי ברשישת8
לבידוק פועלים עובדים פלסטינאים ,כדי לאפשר לאנשים לעשות לכניסה בידוק ביטחוני מבוקר.
אנחנו כרגע מביאים הקדמת כספי תכנון לטובת הדבר הזה ,כדי שנוכל מיד עם אישור תב"ר 2015
לצאת לביצוע ויהיה בידינו תכנון מוכן.
בני כשריאל8
תב"ר  1083עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ג .תב"ר מס'  – 1161תחנת מעבר בכניסה הדרומית לבידוק בטחוני
תקבולים -₪ ₪ 28,000 -מלווה ()2013
תשלומים -₪ 28,000 -ע .קבלניות
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
מוטי ברשישת8
תב"ר  ,948אזעקה למגרש אחסנת ציוד אשפה .התב"ר הזה אושר במסגרת תכנית העבודה .2014
אנחנו מביאים לפה הגדלה של  12,000שקל ,בנוסף ל 18,000-שקל שאושרו .לא ביצענו את הדבר
הזה עד עכשיו כי נבדקה אפשרות להעביר את המגרש למיקום אחר ,בסופו של דבר הוחלט
להשאיר את המגרש במקום הקיים ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר מהר להפעיל מיגון במערכת
הזאת ,לשמור על הציוד שלנו שם .התב"ר הזה ,גם  948ותב"ר  ,1083מקור המימון שלהם בא
מביטול תב"ר  815שתיכף אני אסביר אותו .קודם צריך לאשר את .948
בני כשריאל8
תב"ר  948עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ד .תב"ר מס'  -726אזעקה למגרש אחסנת ציוד אשפה (הגדלה)
תקבולים - ₪ 12,000 -מלווה ()2013
תשלומים - ₪ 12,000 -ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר ל₪ 40,000 -
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
מוטי ברשישת8
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תב"ר  . 815רכישת רכב ביטחון ,ביטול התב"ר .למעשה היינו אמורים לקבל סיוע ותמיכה ממשרד
הביטחון בשנת  ,2013המשרד לא עמד בתכנית שלו ולא העמיד לנו תקציב להחלפת רכב הביטחון,
לפיכך הכללים אומרים שאם עברה שנה צריך לבטל את התב"ר .אנחנו מבטלים את התב"ר הזה.
יחיאל וקנין8
זה ייכנס לתקציב הרגיל?
מוטי ברשישת8
לא ,זה נכנס לממן את שני התב"רים הקודמים שאישרתם .ה 40,000-שקל פה ,המלווה,2013 ,
בוטל ותסתכל בשני התב"רים הקודמים ,זה יממן אותם .יש לנו תב"ר נוסף בשנת התקציב 2014
לרכוש רכב ביטחון ,כך שבמידה שנקבל את ההרשאה נבצע את הרכישה של הרכב החדש.
בני כשריאל8
תב"ר  815עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ה .תב"ר מס'  - 613רכישת רכב ביטחון (ביטול)
תקבולים -₪ 40,000 -מלווה ()2013
תקבולים - ₪ 50,000-מכירת רכוש
תקבולים- ₪ 120,000-מ .הביטחון
לאחר הביטול התב"ר יעמוד על אפס ויסגר
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
רוני טורטן8
ב 815-יש  50,000נוספים שאפשר לקבל ממכירת רכוש.
מוטי ברשישת8
אין בזה כלום ,כי לא מימשתי את הרכוש ,אז זה רק ביטול .לא מכרתי את הרכב הישן כדי לקנות
חדש .זה כנגד הרכב הישן.
בני כשריאל8
תב"ר  ,897בבקשה.

מוטי ברשישת8
קרן השיקום ,אנחנו מקטינים את הדבר הזה ב 3,400,000-שקל .על פי התקנות התעריף של קרן
השיקום ירד מ 1.60-שקל ל 43-אגורות ולכן הסכום שאנחנו אמורים להעביר לקרן השיקום
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מחשבונות המים והביוב יורד בפער בין  1.60שקל ל 43-אגורות .מדובר בערך על  3מיליון קוב מים
שאנחנו מחייבים ,זה מתבטא ב 3.400-מיליון .מכיוון שאין לנו את ה 3.400-להעביר לקרן אנחנו
מתאימים את הקרן לסכום שגבינו ,שזה  1.300מיליון שקלים .מדובר על תב"ר שאושר בשנת
 .2013ב 2014-התב"ר של קרן שיקום כבר אושר רק על  1,200,000שקלים ואם יהיה צורך לעדכן
אנחנו נעדכן אותו בתום שנת  ,2014אחרי שנראה כמה בדיוק גבינו קרן שיקום.
בני כשריאל8
שאלות? תב"ר  894עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ו .תב"ר מס'  -675קרן שיקום (הקטנה)
תקבולים -₪ 3,400,000 -קרן שיקום עבודות פיתוח (הקטנה)
תשלומים -₪ 3,400,000 -ע .קבלניות (הקטנה)
לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך של ₪ 1,300,000
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
תב"ר  ,1048בבקשה.
מוטי ברשישת8
 ,1048תכנון מעבר להולכי רגל צומת דרך קדם-דרך הגיא .מדובר על אזור קרית החינוך של
אולפנת צביה ,מעלה תורה בנים בנות ,אמי"ת ,ממלכתי ג' ,כל האזור הזה .מדובר על לעשות מעבר
תת קרקעי מתחת לכביש ,שיאפשר גישה להולכי רגל מבלי לחצות את הכביש .התב"ר הזה כבר
אושר פה על  100,000שקל בתכנית העבודה .התברר שהעלות של העבודה גבוהה יותר ,משרד
התחבורה הגדיל לנו את ההרשאה בעוד  100,000שקלים ולכן כרגע אנחנו מעדכנים את התב"ר
הזה לסכום של  200,000שקלים .הסעיף מיועד לתכנון בלבד.
בוריס גרוסמן8
העבודה בערך  3.5מיליון שקל .קצת פחות.
בני כשריאל8
אנחנו מחכים לתקציב של משרד התחבורה ,כמובן.
מוטי ברשישת8
בדיוק ,מאשרים רק את התכנון.
רוני טורטן8
יש שם מעבר תת קרקעי ,הוא בשימוש?
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מוטי ברשישת8
לא ,אין שם.
רוני טורטן8
יש על הכביש השני .הוא בשימוש?
בני כשריאל8
לא משתמשים בזה כל כך.
רוני טורטן8
אז אם לעשות מעבר תת קרקעי והילדים יבואו מלמעלה לא עשינו כלום.
בני כשריאל8
לא ,אנחנו מדברים על הצד השני ,בין שני בתי הספר.
רוני טורטן8
אני הבנתי ,רק איך אתה מוודא שהילדים יילכו מלמטה ולא מלמעלה?
בני כשריאל8
תראה ,אני יכול להביא את האוכל לבן אדם ,אני לא יכול להכריח אותו לאכול .יש לנו למשל שני
גשרים להולכי רגל ,אחד לכיוון הקרן ואחד לכיוון המתנ"ס ואני אומר לך ,הרבה לא עולים על זה
והולכים דווקא במעברי חציה .אני גם ראיתי כמה חבר'ה קופצים מעל הגדר .תפסתי אותם
והערתי להם .היה פעם אחת לפני הרבה שנים שילד בן  - - - 11יש כאלה ,אתה לא יכול לשים על
כל מטר  - - -אנחנו שמים את הדברים .אבל אני רוצה לומר לך ,אני באמת רוצה לתת מחמאה
לבוריס ולהגיד לו תודה ,מאז שהוצבו התמרורים של המהירות - - -
בוריס גרוסמן8
מד מהירות.
בני כשריאל8
תאמין לי ,כולם אוהבים לראות את הירוק המחייך מאשר את האדום הכועס .עשינו תמרורים,
מילאנו את המקום בתמרורים ,שמנו גם את זה ושמנו פסי האטה.
בורי גרוסמן8
ומשבוע הבא המשטרה שם תעמוד ותיתן קנסות.
בני כשריאל8
הבעיה הגדולה שם זה לא המהירות .הבעיה הגדולה זה שנהגים או נהגות  - - -אחת התאונות
שהייתה שם במעבר חציה ,הרכב לא נסע מהר ,דווקא הוא נסע די לאט ,אבל הוא פגע בילדות.
אותו נהג או נהגת - - -
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בוריס גרוסמן8
היא לא עצרה.
רוני טורטן8
התחלתי להגיד שאם אנחנו הולכים להוציא הרבה כסף על איזה שהוא מעבר תת קרקעי
לתלמידים ויש להניח שלא ישתמשו בזה ,אז צריך לשקול את הכדאיות של הדבר הזה.
בוריס גרוסמן8
אתה צודק ועל זה חשבנו.
בני כשריאל8
בביצוע נחשוב .קודם כל שיהיה התכנון ובביצוע נחשוב .בכל מקרה זה סכום גדול ,אני לא יודע
איך משרד התחבורה כל כך מהר ייתן.
בוריס גרוסמן8
רוני ,אנחנו החלטנו בינינו שאנחנו רוצים לראות מה יהיה השנה הזו ,עם כל התוספות שאנחנו
נותנים וגם בזמן הקרוב יהיו עוד כמה דברים שם ואם הכול בסדר ,אנחנו נחשוב אם כדאי לעשות
או לא .אבל תכנון כדאי שיהיה.
בני כשריאל8
תב"ר  1048עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ז .תב"ר מס'  -1126תכנון מעבר להולכי רגל צומת דרך קדם – דרך הגיא (הגדלה)
תקבולים -₪ 80,000 -משרד התחבורה
תקבולים -₪ 20,000 -מלוות
תשלומים - ₪ 100,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 200,000
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
בני כשריאל8
תב"ר  ,1055תחנות אוטובוסים.
מוטי ברשישת8
מדובר בהקטנה של  20,000שקל שמיועדים לממן את תב"ר  .1048אנחנו ביצענו את כל תחנות
האוטובוסים שהיו בתכנית העבודה לשנת  2014במימון ובסיוע גם של קרן המתקנים של תחנות
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האוטובוסים שמסייעת בבניית התחנות .לא צריך את הכסף כרגע ,אנחנו נתקצב מנה נוספת בשנת
 ,2015כשיהיה לנו כסף למימון משותף עם קרן המתקנים .כשיהיה צורך בתחנות נקים אותן.
בני כשריאל8
תב"ר  1055עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ח .תב"ר מס'  -1133תחנות אוטובוסים (הקטנה)
תקבולים -₪ 20,000 -מלוות
תשלומים -₪ 20,000 -ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על אפס ויסגר
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
בני כשריאל8
תב"ר  ,798הקמת אולם ספורט 'אורט תעופה וחלל' .סוף כל סוף אנחנו יוצאים לבניית האולם
הזה וזה יהיה אולם נוסף .אני מקווה מאוד שגם בבתי הספר האחרים נקבל מהלוטו .אני כאן
רוצה להגיד תודה לרשת אורט .הטוטו ,סליחה .בשנה הבאה אני מקווה שגם הלוטו ייתן לנו לעוד
אולם ספורט בית ספרי .אבל כאן לגבי אורט תעופה וחלל ,בשם מועצת העיר אני רוצה להודות
לרשת אורט שתרמה  2מיליון שקלים .זה לא דבר מקובל כל כך שהם עושים את זה ,לא דבר מובן
מאליו ,יותר נכון ,הם נענו לבקשתנו ו 2-מיליון שקל מהסף של  7.5מיליון שקל הם תרמו וזה דבר
יפה.
דודו מתתיהו8
בני ,גם למנהל אגף הספורט ש  - - -כל כך הרבה בסכום נמוך.
בני כשריאל8
אנחנו גם נודה למחזיק תיק הספורט על העשייה הרבה בנושא הספורט ונציין גם שבית"ר מעלה
אדומים מנצחת בזמן האחרון בכל משחק ואנחנו מצפים ממנה לעלות לליגת העל כבר בעונה
הזאת.
תב"ר  798עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

ט .תב"ר מס'  -576הקמת אולם ספורט "אורט תעופה וחלל" (הגדלה)
תקבולים -₪ 476,000 -קרן המתקנים (המועצה להסדר ההימורים בספורט –טוטו)
תשלומים -₪ 476,000 -ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 7,576,260
הצבעה8
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בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
בני כשריאל8
תב"ר  , 1084שיפוץ מבנה בכיכר קדם למחלקת פיקוח ורישוי עסקים .יש התנגדות? הימנעות? עבר
פה אחד.
י .תב"ר מס'  -1162שיפוץ מבנה בכיכר קדם למחלקת פיקוח ורישוי עסקים
תקבולים -₪ 35,000 -ק .מבני ציבור
תשלומים  - ₪ 35,000ע .קבלניות
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד
בני כשריאל8
יש תוספת לתב"רים .תב"ר  ,1085סובה לאוטובוסים במחוז ש"י ובגבעת המייסדים.
מוטי ברשישת8
פה קיבלנו גם הרשאה ממשרד התחבורה.
בוריס גרוסמן8
קיבלנו שלשום בערב.
מוטי ברשישת8
שלשום הודעה והיום כבר קיבלתי את ההרשאה.
בני כשריאל8
זה ב 510,000-שקל לשניהם 90,000 ,שקל מאיתנו.

רוני טורטן8
מה זה?
בני כשריאל8
סובה זה מעגל סיבוב כדי שהאוטובוס יוכל לחזור חזרה.
בוריס גרוסמן8
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המצב שם היום מאוד מסוכן ,כל הילדים - - -
בני כשריאל8
תגיד איפה זה מסוכן.
בוריס גרוסמן8
בגבעת המייסדים ,בדיוק ליד השמירה ,כולם חייבים לצאת החוצה כי האוטובוס לא יכול להיכנס
בפנים ולעשות פרסה .חצי שנה אנחנו מנסים לקבל ,שלשום קיבלנו  510,000שקל ואנחנו ממש
בימים הקרובים אחרי הישיבה רוצים להיכנס ,כי גם גשמים מאוד קשים ואנשים עומדים שם בלי
כלום ,בלי סככה ,וזה גם פיקוח נפש וגם מזג אוויר לא הכי טוב ואנחנו הולכים לעשות את זה הכי
דחוף ,כמה שיותר מהר.
דודו מתתיהו8
שתי סובות עושים ,נכון? גם באי  1אתה עושה.
בוריס גרוסמן8
אבל קודם כל זה .שם פחות חשוב.
בני כשריאל8
תב"ר  1085עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
א .תב"ר מס'  -1163סובה לאוטובוסים במחוז ש"י ובגבעת המייסדים
תקבולים -₪ 510,000 -משרד התחבורה
תקבולים - ₪ 90,000-ק .מבני ציבור
תשלומים -₪ 600,000 -ע .קבלניות
הצבעה8
בעד –11
החלטה8
אושר פה אחד

בני כשריאל8
אין עוד תב"רים .שינויים בתקציב רגיל  ,2014שינוי מספר  ,2יש טבלה מצורפת ומפורטת .יש
שאלות? אם אין שאלות אני מעלה את זה להצבעה .סעיף  ,1שינויים בתקציב רגיל  ,2014עולה
להצבעה .יש התנגדות?
רוני טורטן8
אני מתנגד.
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בני כשריאל8
יש הימנעות? עבר .חוץ מפה אחד עבר.
רוני טורטן8
ההתנגדות היא גם פה אחד.
 .1שינויים בתקציב רגיל  – 4112שינוי מספר - 4מצ"ב טבלה מפורטת.
הצבעה8
בעד – – 11בני כשריאל ,גיא יפרח ,בוריס גרוסמן ,נוריאל גץ ,דודו מתתיהו ,מעין מור,
יהודה אסרף,אבי רחמים ,יחיאל וקנין ,גילי כהן,
נגד – 1 -רוני טורטן
החלטה8
אושר ברוב.
בני כשריאל8
תיקון חוק עזר .את הודעות ראש העיר נשאיר לסוף .נושא תיקון חוק עזר שמירה בשכר .בבקשה,
הממונה על תיק הביטחון.
אבי רחמים8
אני רציתי לדבר גם על הביטחון ויש לי לדבר על עוד משהו.
בני כשריאל8
בהודעות ראש העיר ,משום שזה לא על סדר היום.
אבי רחמים8
בסדר ,אני רוצה לדבר אחרי הדבר הזה על עוד משהו.
בני כשריאל8
לא עכשיו ,כשאני אסיים את הודעות ראש העיר אני אתן לך לדבר.
אבי רחמים8
בחודשים האחרונים מאז אירועי הטרור אירעו יידויי אבנים על ידי הפלסטינאים באזור .מאז
מבצע 'צוק האיתן' וגל האלימות הגואה בחודשים האחרונים אגף הביטחון עושה ככל יכולתו
למען הגברת הביטחון האישי של התושבים .אגף הביטחון שלנו פועל  24שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע .האגף פועל סביב השעון באמצעות עובדים מיומנים ,כיתת כוננות ופקודות עבודה
מסודרות ועל כך אני רוצה לשבח את אגף הביטחון ולהודות להם .לאגף הביטחון משימות רבות,
בהן ארגון הביטחון ובטיחות שוטפים ,כולל שעת חירום ,קיום הסדרי אבטחה ובטיחות נאותים
במוסדות חינוך ופעילות חוץ בית ספרית בקייטנות ומעונות ,אירועים ואבטחת שלום הציבור בכל
האירועים.
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אנחנו נותנים מענה לבעיות הביטחון השוטף ,הוראות מפגע בטיחות באמצעות מוקד  .107המוקד
העירוני הינו מרכז הבקרה ומענה לפניות תושבי העיר .המוקד משמש כמקור מידע זמין לתושבי
העיר ולהנהלת העירייה ומטרתו לתת מענה ושירות טוב ומהיר לכל התושבים.
שנת העבודה האחרונה התאפיינה בעשייה רבה ומגוונות בתחום הביטחון השוטף כתוצאה
מהמצב הביטחוני .השנה היו התראות רבות כלליות וספציפיות ,תוגברה פעילות הביטחון השוטף
באופן מסיבי ,תוגברו הכנות למצבי חירום ותרגולים ,הורחבו שירותי הביטחון והשמירה על
ביטחון תושבי העיר מעלה אדומים .אגף הביטחון מפעיל מחסום  24שעות ביממה במחסום נופי
סלע וגם מישור אדומים .לאחרונה הותקנו שערים חשמליים בכניסה לעיר הוותיקה ,כחלק
ממכלול מרכיב הביטחון העירוני .השיטור העירוני יחל לפעול בקרוב מאוד .יש להיערך בשנת
 2015בצורה ראויה ברמת הביטחון השוטף בהיערכות לשעת חירום ובהצטיידות מיוחדת
באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים כמו מצלמות ועוד .יש צורך בשערים לבידוק עובדים פלסטינים
ללא מגע עם השומרים .צריך לתת את הדעת על תגבור השמירה בגני הילדים בכלל ובגנים במגזר
הדתי והחרדי ,שם השמירה פחות הדוקה .ביקשתי מהמתנ"ס לבדוק את לחצני המצוקה
המחוברים למוקד ,לבדוק אם השער נעול ,עם אפשרות פתיחה מבפנים .הדבר עומד בתקן אבל לא
מספק ,צריך להתכונן לכל תרחיש.
אין סוף לצרכי הביטחון ,תמיד יש להוסיף ולתגבר .אם לא נעשה את כל המאמץ לא נוכל לומר
אחר כך שהיינו שם בשביל התושבים .הביטחון האישי זה חלק חשוב ובלתי נפרד מאיכות החיים
של התושבים.
בני כשריאל8
אני רוצה להדגיש כמה דברים שאבי הקריא .אחת ,הייתה העלאת שכר גדולה מאוד .אנחנו לא
העלינו את אגרת השמירה מ 2002-ועד היום .כלומר מ 2002-לא העלינו את אגרת השמירה למרות
שהייתה עליית שכר מאוד קיצונית ,משום שהוסיפו להם את כל ההטבות שלא היו להם לפני כן,
העלו להם את השכר לשעה ובצדק .הדבר הבא ,כמובן ,גם מס ערך מוסף עלה .מ 15%-ל.18%-
יחיאל וקנין8
מ 17-ל.18-

בני כשריאל8
אני מדבר עת  .2002יחיאל ,אתה בחישובים נהדר ,כל מה שאתה אומר אני מקבל ,אבל הפעם תן
לי קצת קרדיט.
הדבר הבא ,כמובן מספר השומרים עלה .פתחנו שער חדש במרכז מעלה אדומים ,פארק שמיר ,גם
שער צפון ,נופי הסלע ,עבר לעבוד  24שעות ,מה שהוא לא היה לפני כן ,הוא היה נסגר בשעה .1:00
כל זה מעלה את התעריף .אנחנו צריכים גם לציין שמשק הכספים של השמירה הוא משק סגור,
הכסף שנגבה מאגרת השמירה לא עובר לפרויקטים אחרים .וגם הורידו את השומר בכניסה ,הלנו
על זה לבג"צ .אנחנו גם מסבסדים בציוד ,במספר המוקדנים ,מאושר לנו שניים על ידי משרד
הפנים ואנחנו שמים ארבעה ,שתיים לא יכולות לשלוט שם על כל המסכים ובשעת מקרה ,בשעת
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אירוע ,לפעול כיאות ,לכן אנחנו מגבירים את מספר המוקדנים ,כמובן גם באגף ,חלק גדול מעובדי
האגף הם על עיריית מעלה אדומים.
נוריאל גץ8
בני ,לא שייך למשל שקצת בעיר כמו משמר אזרחי יתנדבו לדברים האלה?
בני כשריאל8
משמר אזרחי זה התנדבות .הם לא יעשו במשך היום פטרולים ,כי חלקם עובדים ,הם לא מוכנים.
נוריאל גץ8
לא ,בשעות הערב .כשבאנו לעיר הזאת עשינו שמירה.
בני כשריאל8
לכא ן אני מגיע ,אנחנו רוצים להכניס את השיטור העירוני .בשיטור העירוני אנחנו מגדילים כמובן
את מספר הפקחים שלנו שיהיו עם השוטרים ויהיו לנו יותר סיורים ,שהם יפעלו גם בנושא ביטחון
וגם בנושא בטיחות וגם מניעת מעשים פליליים .אין לנו ברירה ,אם אנחנו רוצים כמו שאבי אמר
לתת את הביטחון הראוי לתושבים שלנו ,להגדיל את מספר השומרים ולהגדיל את מספר
הפטרולים ולשים שמירה  24שעות בשערים ולתת כניסה מסודרת לתושבים ולא לסגור שער כזה
או שער אחר אנחנו צריכים להעלות את אגרת השמירה שלא העלינו מ .2002-הנושא הזה עולה
להצבעה.
רוני טורטן8
בכמה אנחנו מעלים את זה?
בני כשריאל8
למגורים אנחנו מעלים ב 29-שקלים בחודש.
רוני טורטן8
כמה אחוזים זה? כמה התוספת?
בוריס גרוסמן8
רוני ,מ 44-עד .73
רוני טורטן8
שזה כמה?80% ,
בני כשריאל8
רוני ,כשאתה הולך לקנות דירה או מכונית ,שמע להצעתי ,יחיאל כאן יתמוך בי ,הוא סוכן ביטוח,
אל תדבר באחוזים בלבד ,אלא דבר במספרים מוחלטים .לדוגמה ,אם אתה קונה משהו ב2-
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שקלים במקום שקל עלית ב ,100%-אבל בסך הכול הוצאת עוד שקל מהכיס .אבל אם אתה קונה
דירה ב 1,100,000-במקום ב 1,000,000-עלית ב 10%-אבל שילמת  100,000שקל .לכן לא תמיד
מסתכלים על כמה עלה באחוזים ,מסתכלים על המספרים המוחלטים ,כמה האדם מוציא מהכיס
שלו .האדם מוציא מהכיס שלו תוספת של פחות משקל ליום כדי לקבל ביטחון ,משום שהוא
מוסיף עוד  29שקלים לחודש ,כשיש לנו  30או  31ימים וזה כולל שבתות וחגים ואתה יודע שהשכר
בשבתות וחגים - - -
נוריאל גץ8
זה  360שקל בשנה.
בני כשריאל8
זה  360יום בשנה.
נוריאל גץ8
לא  360יום ,זה אני יודע 360 ,שקל בשנה.
בוריס גרוסמן8
אתה מדבר על התוספת.
בני כשריאל8
אין כאן עניין של אופוזיציה-קואליציה ,רוני ,כאן זה עניין של ביטחון .באמת ,אני פונה אליך,
כאן זה עניין של ביטחון .אין לנו ברירה ,אלא אם אתה רוצה להגיד' ,חבר'ה ,מקצצים את
השמירה ,מה שיהיה יהיה'.
רוני טורטן8
כמה זה מכניס בשנה לעירייה?

בני כשריאל8
לעירייה זה לא מכניס אגורה .העירייה ,לא רק שהיא לא מכניסה ,היא מוציאה ,היא מסבסדת.
הייתה גם הצעה להעלות את זה ב ,100%-אני לא הסכמתי ,אמרתי שאנחנו נסבסד בכמה שאנחנו
יכולים.
מוטי ברשישת8
אמור להגיע בסביבות  11מיליון שקל בהנחה של פחת גבייה - - -
אליעזר הר ניר8
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זה לא החדש ,זה הכולל.
בני כשריאל8
עוד שאלות? אני רוצה להעלות את זה להצבעה ,ברשותכם.
רוני טורטן8
רגע ,אני רוצה להגיד משהו .אני רוצה להסביר למה אני הולך להתנגד לזה .אני רוצה להסביר את
עצמי .אל"ף ,זו עלייה במעמסה על התושבים ,אני חושב שבחלק מהמקומות זה תוספת של 66%
וזה לא עניין של שקל שעושה את זה ל 100%-יותר אלא מדבר על הרבה יותר כסף לאנשים
שמשלמים את אגרת השמירה.
בני כשריאל8
אנחנו נותנים הנחות לאלה שלא יכולים ,אתה יודע את זה .מי שלא יכול לשלם ,רוני טורטן ובני
כשריאל ישלמו את מלוא ההעלאה ,אבל זה שמגיע לרווחה והוא מוכיח שאין לו הכנסה ישלם
פחות או לא ישלם.
רוני טורטן8
בסדר ,זה גם בארנונה ככה ,אבל בכל זאת מדובר על תוספת שהיא מאוד משמעותית .זאת אומרת
אבסולוטית ,אם אנחנו מסתכלים גם באחוזים וגם בסופו של דבר כמה אנשים משלמים וגם
העסקים ישלמו הרבה יותר וזה בא כמשהו שלא ידענו כל השנים האלה.
אליעזר הר ניר8
אז מה אתה מציע?
בני כשריאל8
זה מנה פלאפל ושתייה ,זה הכול .זה אפילו פחות ממנה שווארמה.

רוני טורטן8
שתיים ,גם השינוי הזה שאנחנו עושים הוא לא שוויוני .אם אנחנו משווים לדוגמה את הארנונה
של העסקים בתוך העיר וארנונה במישור ,זה גם לא אותה ארנונה ובעצם עכשיו על אגרת
השמירה הם כן יידרשו לשלם את אותו דבר.
בני כשריאל8
לא ,הם משלמים באחוזים פחות .אנחנו העלינו להם עכשיו ,בכמה אחוזים למסחר ותעשייה?
מוטי ברשישת8
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.20%
רוני טורטן8
לא ,המסחר והתעשייה בתוך העיר ובמישור ,בארנונה יש הבדל ביניהם ובאגרת השמירה הם כן
ישלמו לפי אותו מפתח .אני צודק?
מספר דוברים8
לא.
בני כשריאל8
אין שום קשר בין אגרת שמירה לארנונה .ארנונה זה בחוק ,אגרת שמירה זה לא בחוק ,זה צו
אלוף .תשמע ,בארנונה אנחנו תלויים במשרד הפנים ,לדוגמה הם הודיעו לנו 'נא להעלות בכך וכך
אחוזים' ,השנה שהעלינו את הארנונה באזור התעשייה ,כדי להשוות לטבלאות שהם רוצים
שניקח 67 ,שקלים פר מטר ,נדמה לי ,הם רצו ,ולארנונה לתושבים הם הודיעו לנו בפירוש שאנחנו
מעלים אך ורק בעליית המדד 80% .מעליית המדד .כלומר אנחנו עובדים לפי משרד הפנים.
בארנונה אין משק סגור ,כי אנחנו מקבלים גם מענק איזון ,אנחנו מקבלים גם כספים ממשרדים
אחרים ,כאן זה משק סגור .באזור התעשייה ,בוא נאמר את האמת ,השמירה שם היא שלה ,היא
לא שייכת לנו ,אנחנו לא רוצים לגבות יותר ממה שאנחנו מוציאים על השמירה באזור התעשייה
ולכן יש הבדל.
מוטי ברשישת8
בני ,לפני שנתיים המועצה העלתה לאישור את העלאת הארנונה לעסקים באזור התעשייה
ולהשוות אותם לארנונה שיש בעיר ,הוגשה בקשה גם למשרד הפנים לאשר את זה ומשרד הפנים
לא אישר לנו את זה ,אבל המועצה סברה שכן יש להעלות גם את הארנונה ב - - -
בני כשריאל8
קיבלת תשובה אבל אני מאמין שאתה בכל זאת תעמוד בהחלטתך.

רוני טורטן8
אני רוצה עוד משפט ,ברשותך .דבר אחרון ,וזה מה שגם העליתי בפעם הקודמת שדנו על הנושא
הזה של העלאה של אגרת השמירה .יש פה נקודה של אי צדק ,כי נקבע בחוק העזר שאנחנו
מתבקשים לאשר שגם עסקים שיהיו קטנים יצטרכו לשלם לפחות כגודל דירה .עשיתי חשבון
פשוט ,פחות מ 100-מטר.
בני כשריאל8
נכון.
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רוני טורטן8
חבל שרפי אוברגוט לא נמצא פה ,בשביל להגן על עסקים קטנים .יש גם בכיכר איילון ובעוד כמה
מקומות עסקים שהשטח של העסק שלהם הוא הרבה הרבה יותר קטן 10 ,מטרים 20 ,מטר ,אני
חושב שצריך לקבוע שיהיה לפי מטראז'.
בני כשריאל8
רוני ,בדיור ,גם זה שיש לו  72מטר מרובע ,דירת  3חדרים ,בקרן ובנחלים זה בערך  72מטר מרובע
ברוטו והוא משלם אותו דבר כמו בדירה שלך .ישנם דברים מסוימים שאנחנו עושים את
המינימום ולכן אתה משלם אותו דבר.
נוריאל גץ8
מה פירוש ייקח ממנו? יש לו  240מטר .לא הבנתי מה שאתה אומר.
בני כשריאל8
אני דיברתי על הנושא הזה עם אבי רחמים ,האם בבני ביתך להעלות או לא להעלות מעל ל - - -
רוני טורטן8
אני מדבר על הקטנים ,שאנחנו רוצים לעודד אותם ,אז עכשיו הם יצטרכו לשלם - - -
יהודה אסרף8
מישהו צריך לממן את הקטנים .הגדולים צריכים לממן את הקטנים.
רוני טורטן8
למה הקטנים צריכים לשלם למטראז' לפי  100מטר כשיש להם  10מטרים?
בני כשריאל8
השיטה הזאת עובדת גם במגורים .אז כדי לעודד את הקטנים בדירות הקטנות ,אז אפשר להגיד
בואו נחשוב שהדירות הקטנות ישלמו פחות.

רוני טורטן8
נו ,בבקשה.
בני כשריאל8
אבל זה לא עובד.
בוריס גרוסמן8
רוני ,אני לא יודע אם אתה קראת באינטרנט ,אנחנו העלינו ארנונה מ 1-בינואר ב54 ,0.75%-
עיריות מעלים ארנונה עם אישור של משרד הפנים ביותר מ 2%-עד  .2.5%אנחנו עשינו בזה
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מינימום של מינימום .פה אין לנו ברירה .אף אחד מאיתנו לא רוצה להעלות את השמירה ,באמת
אף אחד ,אני ישבתי בבוקר אתמול ועוד בדקתי מילה במילה שכל מי שהבטחת הכנסה ,כל אחד
יקבל לא  50%ולא  ,60%גם יותר מ 70%-80%-הנחה ,מי שלא יכול לשלם .אז יש הנחות,
מקסימום שאנחנו יכולים לתת לאנשים האלה ,למי שחסרי יכולת ,אבל אי אפשר שלא להעלות
את זה .אז בואו לא נעלה את השמירה ,באמת ,אני ואתה וכולם רוצים את זה ,איך נעשה את זה?
איך נעשה את השמירה הזאת? או שנסגור את השערים וזה הכי קל לעשות ,נסגור שער ,מיליון
שקל פחות ואנחנו גומרים את הבלגן הזה.
אבי רחמים8
אני רוצה להגיד לך שאחת הסיבות שאנחנו מעלים את אגרת השמירה ,זה לא בגלל שאנחנו
רוצים ,אחת הסיבות ,באו התושבים  ,07אמרו 'תשמע ,אני יוצא ב 5:00-בבוקר' ,אחד שעובד
בדואר ,אחד שעובד בשוק' ,אני לא רוצה לעשות את כל הסיבוב הזה' ,אמרנו לו 'אתה יודע מה?
אנחנו צריכים לחסוך עוד מיליון שקל תעשה סיבוב' ,אבל מה חשבנו ואמרנו ,גם מהבחינה של
הביטחון ,ואתה שומע לא פעם ולא פעמיים שבשער בכניסה לעיר יש תהלוכות ,סגור ,אין כניסה.
אם אתה תסגור את  07ואתה תסגור את מישור אדומים ויהיה לך פה מצב שזה גם סגור ,אין לך
הליקופטר להיכנס לעיר ,אתה חייב שומרים בכדי להיכנס לעיר .זו הסיבה בין היתר שאני תמכתי
בלהעלות את אגרת השמירה .אני בא ממקום חברתי ,תאמין לי ,משנולדתי .אני בעד ואנחנו נעמוד
על זה שיעשו הנחות למי שצריך לעשות ויתנו למי שצריך לתת ,אין דבר כזה ,חברה חזקה צריכה
לדאוג לחלשים שלה ,זה לא להתעמר בהם ולא לדרוך עליהם ,אבל אם חלילה וחס יהיה פה פיגוע,
אתה לא תוכל לבוא ולהגיד 'רציתי לחסוך חצי מיליון שקל' ,או מיליון שקל .הביטחון היום ,במצב
של היום ,עם המצב הביטחוני ,הוא הדבר הכי חשוב שיש .אין לנו ביטחון כשאנחנו רק עוברים את
המחסום ,יש אבנים ליד המנהרה - - -
רוני טורטן8
בסדר ,זה לא התחום שלנו ,זה המשטרה.
אבי רחמים8
אין לנו הרבה מה לעשות שם ,זה לא תחום השיפוט שלנו ,אבל זה תחום השיפוט שלנו ואנחנו כן
יכולים לעשות.
רוני טורטן8
אבי ,אני לא נגד - - -
בני כשריאל8
רוני ,אין כאן דו שיח ,אמרת ,הוא אמר .יש אחרים שרוצים לדבר .עוד מישהו?
גיא יפרח8
אני רוצה להגיד שהייתה כאן חשיבה אמיתית ,מעבר לזה שאנחנו מדברים על כך שעל מעוטי
היכולת לא נשית את הסכום הזה ,אנחנו אפילו שריינו תקציבית סכום ,כמעט חצי מיליון שקל,
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שייועד להנחות לטובת מעוטי היכולת שלא יצליחו לעמוד בתשלום הזה ,ויותר מזה ,כאלה
שאנחנו יודעים שהם לא יכולים לעמוד בזה והם כבר מוכרים והם כבר מקבלים אוטומטית הנחה.
הם לא יצטרכו אפילו לגשת ,הם יקבלו אוטומטית את ההנחה .זה היה חשוב מאוד ,מעבר לזה
שאנחנו מעלים את אגרת השמירה כי אנחנו מבינים שיש צרכי ביטחון הייתה חשיבה גם לאפשר
להם הנחה וגם להקצות לזה סכום של כסף כדי שזה יתממש.
גילי כהן8
רציתי בהזדמנות הזאת ,ביחד עם אבי ,לנצל את ההזדמנות ובאמת להודות למאבטחים שעושים
פה  - - -אנחנו פה יושבים בחום והם עכשיו שם בגשם ובקור ולעשות את הכול כל הזמן ,כל חברי
המליאה ,כדי לשפר להם ולתת להם כי מגיע להם בדין על עבודת הקודש שהם עושים יום יום כל
היום.
רוני טורטן8
אני לא נגד ההעלאה של התשלום של ה - - -
בני כשריאל8
אז תצביע בעד.
רוני טורטן8
אני לא נגד ההעלאה ,אני מתנגד לגובה של ההעלאה ולצורה שזה נעשה .אני לא מתנגד ,ברור
שצריך - - -
בני כשריאל8
גובה ההעלאה ,אם היינו - - -
רוני טורטן8
גם ממשלה וגם כל אחד במשק הפרטי שלו ,הוא רוצה הכי טוב אבל יש לו יכולת כלכלית ש - - -
בני כשריאל8
בוא ,רוני ,רוני - - -
רוני טורטן8
ולפעמים צריך לצמצם.
בני כשריאל8
רוני ,בוא לא נצטדק כל כך.
רוני טורטן8
נצטדק?
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בני כשריאל8
כן.
רוני טורטן8
אני לא מצטדק ,אבל - - -
בני כשריאל8
גם לא ניתמם כל כך.
רוני טורטן8
אני לא מיתמם .אל תגיד לי כך.
בני כשריאל8
רגע ,אתה סיימת ,עכשיו אני מדבר .שמעתי אותך ,עכשיו אני מדבר ואתה שומע.
רוני טורטן8
בסדר ,אני לא מדבר אליך ככה ,אני לא מיתמם ולא מצטדק.
בני כשריאל8
אני מדבר אליך ,כשאני מדבר אתה שומע .בוא לא ניתמם כל כך כי זה  27שקלים בסך הכול
לחודש ,זה פחות לפיתה עם שווארמה .אתה ואני כן יכולים לשלם את זה - - -
רוני טורטן8
אבל זה לא - - -
בני כשריאל8
שנייה ,אתה שוב פעם חוזר .זה לא משנה אם זה  27שקל או  20שקל ,בכל מקרה היית מתנגד כי
כאן עשו חישוב מדויק .אם היינו צריכים להעלות את זה ממש באופן ריאלי לפי העלויות זה היה
צריך להיות הרבה יותר .אני אומר שלמרות הכול אנחנו העלינו את זה בדעה אחת פחות מהעלייה
הריאלית שצריכה להיות.
יהודה אסרף8
עם יד על הלב ,אם הייתה עלייה של  10שקלים היית מסכים ,היית בעד?
רוני טורטן8
יכול להיות.
בני כשריאל8
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שמענו .אני מעלה את זה להצבעה.
רוני טורטן8
לא הייתי מתנגד - - -
יהודה אסרף8
אתה מצייר אותנו בצורה - - -
בני כשריאל8
אני רוצה להעלות את זה להצבעה.
רוני טורטן8
למה? בגלל שאני לא מסכים איתך?
דוברת8
יש החלטה אחרת שכן היית מסכים?
דובר8
תציע הצעה אחרת.
רוני טורטן8
הצעתי הצעה אחרת ,הוא מתנגד.
מוטי ברשישת8
שנייה רגע ,ראש העיר ממש מדייק במה שהוא אומר .יש כאלה שעורכים תחשיבים - - -
בני כשריאל8
אני מעלה את זה להצבעה .מוטי ,אחרי זה תיתן הסברים ,אחרי הישיבה ,אם אתה רוצה לתת
הסברים .כל אחד אמר את מה שהוא רצה ,הדבר הזה מובן .יש פירוט בדף שלך ,יש פירוט טוב
בדף של אבי ,הסברנו את זה מעבר לדבר הזה ,אין צורך .מי בעד? מי מתנגד? יש נמנעים? הצעת
ההחלטה להעלות את אגרת השמירה עברה.
הצבעה8
בעד – – 11בני כשריאל ,גיא יפרח ,בוריס גרוסמן ,נוריאל גץ ,דודו מתתיהו ,מעין
מור ,יהודה אסרף,אבי רחמים ,יחיאל וקנין ,גילי כהן,
נגד – 1 -רוני טורטן
החלטה8
אושר
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בני כשריאל8
הודעות ראש העיר .על נתוני הגיוס אתה רוצה לדווח?
גיא יפרח8
אנחנו קיבלנו את נתוני הג יוס ואני משער שראו את זה בעיתונות ,גם הארצית וגם המקומית,
אנחנו במקום העשירי בארץ ,שזה מקום מאוד מאוד יפה ומכובד .אנחנו במקום עשירי בארץ
בגיוס לצבא כשמשקללים שלושה פרמטרים .הפרמטר הראשון זה הפרמטר של אחוז הגיוס,
הפרמטר השני זה המיצוי לקצונה והפרמטר השלישי זה שירות משמעותי .כשאנחנו מסתכלים רק
על פרמטר של אחוז הגיוס לצבא ,שם אנחנו במקום החמישי בארץ וזה נתון באמת באמת יפה
ומעודד ולדעתי זה מעיד לגמרי גם על החינוך הפורמלי וגם על החינוך הבלתי פורמלי ,וכמובן על
החינוך בבית ,של בני הנוער שלנו.
צריך להגיד שאני פניתי ללשכת הגיוס והם הבטיחות לעבוד מול אכ"א .אנחנו ביקשנו שאת הגיוס
ללוחמה יורידו לנו מהפוטנציאל את אורט תעופה וחלל ,כי בעצם הצבא אומר שבתוך תעופה חלל
'אנחנו מתקצבים' ,אנחנו רוצים אותם שם ,אנחנו רוצים שהם יילכו למערך הטכני ,כי חסרים
להם חיילים  - - -למרות הנתונים אנחנו מקימים ב 1-בינואר מרכז הכנה לצה"ל רשותי.
בני כשריאל8
זה היה הדיווח .ראש הממשלה קבע לי פגישה ,כמובן לבקשתי ,ל ,9.12-יעלו שם נושאים לתכנון
ובנייה .הוא הסכים לקבוע איתי פגישה אישית משום שלפני נסיעתי לחו"ל ,שאני אדבר עליה עוד
מעט ,בישיבת סיעת הליכוד שבה ראש הממשלה ,שרים וחברי כנסת היו שם ,העליתי את הסוגיה
של אי הבנייה במעלה אדומים ובגושים .נתתי שם את הנתונים של גידול האוכלוסייה שלנו
והגילאים כמובן ,שהגיעו לגילאים ,זוגות צעירים וכל העניין הזה .אני מקווה מאוד שבפגישה שלי
עם ראש הממשלה יהיו פירות .הנושא הזה הוא די חורה לנו ,אפשר לומר אפילו ,חורה לנו מאוד
על כך שהבנייה במעלה אדומים הוקפאה למרות שיש לנו קרקעות זמינות ,למרות שגודל
הקרקעות כגודל תל אבי רבתי 51,000 ,דונם .בנושא הזה אני מקווה שנגיע לתוצאות אצל ראש
הממשלה .הוא לפני בחירות ,אז כמובן ש - - -

דובר8
אני חושב שהולכים לבחירות.
דובר8
כי אם לא מנסים אז לא - - -
דובר8
זה לא ייתן כלום ,אני לא מאמין לו.
בני כשריאל8
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לכל החברים של המפלגות האחרות ,הייתי רוצה לראות גם את הנציגים שלהם מגיעים לפה
ועוזרים לנו לבנות .עדיין לא ראיתי אותם .אם אני נפגש עם ראש הממשלה ,אז אני גם מצפה
מהסיעות האחרות לפגוש את הנציגים שלהם.
דודו מתתיהו8
תגיד לי ,בנט ,למה הוא לא גר במעלה אדומים? הוא פוסל אותנו?
בני כשריאל8
אני לא רוצה לדבר על בנט ולא רוצה לדבר על 'ישראל ביתנו' .אמרתי את מה שאמרתי וסיימתי
עם זה ,לא רוצה להזכיר שמות .אני אגיד לך ,אני מאמין שחברי המועצה עושים כל שביכולתם
אצל השרים שלהם ואני יודע שהם עושים את זה.
דובר8
ליברמן לא הגיע לפה וביבי הגיע לפה ואפס דירות בנו פה .אז מה זה משנה מי מגיע או לא מגיע?
בני כשריאל8
בוא נאמר שאם חברי הקואליציה האחרים היו מאיימים שיפרשו מהקואליציה במידה שלא ייתנו
לנו לבנות ,אני חושב שזה היה משפיע על ביבי .ראו מה קורה בבית"ר עלית ,שבנו שם אלפי
יחידות דיור למרות שהם במצב גיאופוליטי קשה משלנו ,וגם מודיעין עלית בנו וגם בעמנואל בנו
וברכס שלמה בונים כל הזמן ,ובגבעת זאב שישו ושמחו.
בוריס גרוסמן8
ואני ורמי יושבים עם ליברמן ביום ראשון הקרוב - - -
בני כשריאל8
אני מאמין שתשבו ואני מקווה מאוד ש - - -
בוריס גרוסמן8
לא יודע אם זה ייצא ,בינתיים הוא לא מחליט .מתי שהוא יהיה ראש ממשלה - - -
בני כשריאל8
חבר'ה ,אל תביאו את זה למועצת העיר ,אני לא רוצה להכניס כאן ענייני מפלגה .ליברמן הוא חבר
טוב שלי ,גם בנט חבר טוב שלי ,אני לא רוצה להכניס לכאן מתקפות על חברי כנסת ,אנחנו נצטרך
אותם ,הם צריכים לעזור לנו והם עוזרים לנו גם בדברים אחרים ,לא רוצה להביא כאן עניין של
מלחמת מפלגות .אין כאן מלחמת מפלגות.
בוריס גרוסמן8
חס וחלילה ,כולם חברים.
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בני כשריאל8
אני מעריך מאוד את כל השרים ,כל אחד בתחום שלו עוזר לנו.
נוריאל גץ8
אמרת שאתה עושה לשר התחבורה יקיר העיר ,משהו כזה.
בני כשריאל8
שר התחבורה עוזר לנו מאוד .העלינו כאן את התקציבים .יקיר העיר ,אנחנו נעשה את זה .העלינו
את זה במועצת העיר והייתה החלטה לתת לו את אזרח כבוד ,לא יקיר העיר .אנחנו נעשה את
הטקס כנראה לקראת יום העצמאות בתיאום עם לוח הזמנים של השר.
ראש עיריית מיאמי ביץ' ביקר פה עם החברים שלו ,הוא מאוד התרשם מהעיר .הוא חשב שהוא
מגיע לאיזה התנחלות של כמה קרוונים על ראש ההר והוא ראה כאן את העשייה ,הוא עשה סיור
בעיר ,הוא היה במוזיאון קסטל ,ראה את החבר'ה והתרשם .הוא גם הסכים ,כמובן ,לבדוק את
הנושא של חילופי נוער ,חילופי תרבות .אני מקווה מאוד שהוא יעמוד בהבטחה שלו למרות שאני
יודע שיש לחץ גדול מאוד של המזכיר הכללי שלהם ,מזכיר המדינה שם זה שר החוץ של הסטייט
דיפרטמנט ,לא להיות בקשר עם יישובים מחוץ לקו הירוק .עובדה שהשגריר שלהם אף פעם לא
מגיע לפה למרות שהזמנו אותו מספר פעמים .אתה רואה? יש כאלה שלא מגיעים גם כן .לא
השגרי ר ולא הקונסול מגיעים לפה ,אלא בדרג הרבה יותר נמוך ,אבל היה ביקור מאוד מאוד
מעניין ,הם ראו דברים מאוד מעניינים .אני חושב שהביקורים האלה הם טובים ,כמו שהביקור של
חברי פרלמנט מאירופה ומדרום אמריקה שהיו פה ,נדמה לי שזה היה בסוכות שדיברתי בפניהם,
גם הם שאלו שאלות והם ראו שאצלנו בעצם עובדים  2,500פועלים פלסטינאים באזור התעשייה
כשהם מקבלים מידע שכאילו אנחנו רומסים את כבודם של הפלסטינאים .אותם אנשים גם ביקרו
בשני מקומות ,הם ביקרו במפעלים באזור התעשייה שלנו והם ראו שהדברים שהם שומעים
לפעמים בכלי התקשורת ,בפרט ב ,CNN-שהם בכלל בכלל לא נכונים .מה לעשות ,ה CNN-מושפע
מסעודים עשירים שיש להם הרבה מניות שם והם לא מראים את התמונה הנכונה .הביקורים
האלה שמשרד החוץ או גופים אחרים מארגנים שמגיעים לפה ,אני חושב שהם נותנים לעיר מעלה
אדומים הד חיובי טוב מאוד בארצות הברית.
כך היה גם בביקור שלי בארצות הברית .הביקור כלל פגישה עם ג'ורג' שפר שתרם לנו את ה2.5-
מיליון דולר לתיאטרון ועוד מיליון דולר לקונסרבטוריון .דיברנו גם על הטקס .חשבנו לעשות את
הטקס ביוני-יולי ,הוא לא יכול להגיע ,אבל זה לא ימנע מאיתנו מלפתוח את זה ,את הטקס נעשה
מאוחר יותר  ,לפי לוח הזמנים שלו .העלינו גם את הנושאים האחרים בתרבות ,שיסייע לנו גם
ברכישת הציוד ובמלגות .הנושא הזה גם עבר .זה היה ליד בוקה רטון ,יש לו שם חברת ביטוח
ענקית.
פגישה נוספת הייתה דווקא עם רענן כץ .יחיאל ,בשבילך .מי שלא יודע מי זה רענן כץ ,הוא היה
הבעלים של  - - -הוא חלק מהבעלים של מיאמי היט שבעונה שעברה לקחו את האליפות של ה-
- - - NBA
יחיאל וקנין8
הם לא לקחו ,הפסידו בגמר .לפני שנתיים הם לקחו.
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בני כשריאל8
הזמן עובר מהר...
הזמנתי אותו כמובן לביקור אצלנו .אנחנו זוכרים את החכות ומחפשים שאנשים שיתפסו אותם.
הוא מאוד התעניין בעיר מעלה אדומים ,הוא הבטיח לי שיבוא לבקר ,צריכים לשלוח לו כמובן
הזמנה פורמלית ,הוא יבוא עם אשתו ועם ההנהלה שלו .גם רמזתי לו שהוא יכול לבוא עם אחד
הכוכבים של מיאמי היט ,נשמח מאוד לארח אותם .את זה הוא לא יכול היה להבטיח לי .אני
מקווה מאוד שה ביקור שלי אצלו יישא פרי .עם ג'ורג' שפר אני בטוח שהוא יישא פרי ,גם דיברנו
על המשך הסיוע שלו למעלה אדומים .הוא יגיע לפה לפי לוח הזמנים שלו באוגוסט-ספטמבר ,אני
מאמין ,אלה בערך התאריכים שהוא יכול להגיע .הוא כל הזמן בנסיעות לחו"ל ,הוא מקים
סוכנויות בכל מיני מקומות.
הפגישות האחרונות שלי היו בניו יורק עם בני ציון ,עם ניר פרנס ,שם שמנו דגש דווקא ,אתה
שומע ,אבי? על מצלמות .מצלמות היקפיות .לגבי המצלמות ההיקפיות ,עקב המצב ,הרי גדר לא
תהיה לנו ,גדר סיכול לא תהיה לנו ,אנחנו צריכים לשים מצלמות היקפיות ,לדעתי ,וגם מצלמות
בפנים .חלק מהמצלמות כמובן שילמו לנו במסגרת 'עיר ללא אלימות' ,הבט"פ .ביקשתי את זה גם
משר הביטחון ותהיה לי גם פגישה איתו בנושא הזה ועם העוזר שלו ,יש הבטחה שיעזור לנו בנושא
הזה .בישיבה האחרונה שישבתי איתו בישיבת הסיעה ,לפני למעלה משבועיים ,הוא הבטיח
שיעזור ,א ז אנחנו מנסים לגייס מן הגורן ומן היקב מצלמות היקפיות .מצלמות כאלה יכולות
לעלות ,לדעתי ,בין  5,000ל 8,000-דולר למצלמה .מצלמה היקפית שצריכה לראות למרחקים וגם
לראות בלילה ,זה לראיית לילה ,בחושך .הודענו להם את זה ,שזה יכול לעלות בין  6,000ל8,000-
דולר ,אני לא יודע אם זה כולל גם את המסכים ואת ההיערכות של המוקד .ההיערכות של המוקד,
יכול להיות שזה גם יעלה ,אם צריך גם תוספת מוקדנים.
פגישה נוספת הייתה לי עם הפדרציה האירנית בנושא של מדעטק .בכוונתנו להקים מדעטק לבתי
הספר היסודיים .אגב ,יש לנו מדעטק לגני הילדים.

דובר8
מה זה מדעטק?
בני כשריאל8
מרכז חווייתי למדעים .לדוגמה בא תלמיד בבית ספר יסודי ,במקום שהוא יישב ונלמד אותו
פיזיקה וכימיה ,הוא יעשה את זה בצורה חווייתית ,הוא יסתכל במראה ויראה את עצמו ,למשל,
הפוך .איך זה קורה? בכלל איך אני רואה את עצמי במראה? איך הדמות שלי נשקפת במראה,
לדוגמה? הוא יראה את זה בצורה חווייתית .איך קרני האור שפוגעים בי מגיעים למראה וחוזרים
אליי וככה אנחנו רואים .למה אנחנו רואים צבע שחור וצבע לבן? הצבע השחור זה חומר שבולע
את כל קרני האור ,הצבע הלבן מחזיר את כל קרני האור .למשל מראה מחזירה את כל קרני האור
ולבן מחזיר את רוב קרני האור .צלילים ,שמע ,אנרגיה ,מערכות סולריות ,כלומר ללמד איך
מערכת סולרית עובדת בצורה חווייתית ,השמש מגיעה ,מים מתחממים ,טורבינות ,איך גלגל
דינמומטר ,איך הוא מוציא חשמל ,איך גנרטור עובד ואיך מטוס טס וכל מיני דברים כאלה.
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ביקרנו גם בשני מקומות ,יחד עם אגף החינוך ,הביקור האחרון היה שלשום .ביקרנו בבאר שבע,
יש שם מרכז למדעים גדול מאוד ,לפני כן ביקרנו במוזיאון מדע בחיפה ,שם בכרמל ,משהו ענק.
שם כמובן רוב מפעלי התעשייה הגדולים תומכים בהם ,הנפט שם ,בתי הזיקוק וכדומה ,כל מיני
מפעלים שם עוזרים להם .העלות של הבנייה שם הייתה כ 100-מיליון שקל .אז אנחנו כמובן לא
נבנה שם דבר כזה ,אנחנו נבנה משהו יותר קטן ונגדיל אותו מדי שנה.
רוני טורטן8
בבאר שבע הוא חדש.
בני כשריאל8
בבאר שבע התחילו לבנות לפני  12שנה במבנה מהתקופה העות'מאנית .חידשו אותו .מאוד יפה
שם.
אנחנו נמצאים גם בקשר ,הגענו לאיזה שהוא סיכום עם מוזיאון המדע בחיפה ,שהם יעזרו לנו
בייעוץ והקמת הפרויקט הזה .יש להם הרבה ניסיון והם יעזרו לנו וכאן הפדרציה האירנית ,הוא
אמר שהוא יגיע בפברואר ,יראה מה אנחנו עושים .גם שם ביקשנו מהם מצלמות ,אני מקווה שהם
ייתנו לנו ,אבל הפרויקט הזה הוא פרויקט גדול מאוד שאני לא יודע אם הפדרציה תעמוד בכל
הכסף הזה .אנחנו נצטרך לגייס כמה מיליונים של שקלים או דולרים לנושא הזה ואני מקווה שזה
יתקדם.
דובר8
איפה זה ימוקם?
בני כשריאל8
אנחנו לא מצאנו את הקרקע ממש ,אבל כנראה ,אחת האלטרנטיבות זה להקים את זה ליד בית
הספר הטכנולוגי חלל ותעופה ,משום שיש שם גם מצפה כוכבים וגם פלנטריום .מצפה כוכבים זה
גם חלק מהמדעטק .אגב ,אין מצפה כוכבים בכל אזור ירושלים ,אפילו לא באוניברסיטה העברית,
הסטודנטים מהאוניברסיטה העברית באים אלינו .זה הפרויקט הבא שלנו ,מדעטק .נתחיל בסולרי
וגם ביקשתי מסגן שר החוץ ,יש פרויקט של יפנים בנושאים סולריים ,ביקשתי פגישה איתו ,ביום
שני אני אשב איתו ,אני מקווה מאוד ,בישיבת הסיעה ,ואני אבקש שיעזור לנו ליצור קשר עם
חברה יפנית ,שיתרמו ,ובלבד כמובן שהם לא יידעו שאנחנו מעבר לקו הירוק.
אני רוצה לומר לכם ,למשל קרן רש"י וקרן ספרא עזרו לבאר שבע ,המון הם עזרו לבאר שבע ,קרן
רש"י .הם לא חוצים את הקו הירוק .לא קרן רש"י ,לא ספרא ,לא קרן היסוד ,לא קרן החינוך של
הסוכנות ולא הג'וינט ועוד כמה קרנות ,לא חוצים את הקו הירוק .כאן באמת אני מבקש מחברי
המועצה ,אתם מכירים בעלי תפקידים נכבדים ,בעלי מפעלים ,בעלי זה - - -
נוריאל גץ8
בקרן רש"י יש לי קשרים טובים ,לא ידעתי שהם לא - - -
בני כשריאל8
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הם לא חוצים .אולי עכשיו ,התחלפו המנכ"לים ,משהו כזה .היחידים שעוזרים לנו זה קרן
הידידות ,הם עוזרים לפרויקטים מסוימים.
יחיאל וקנין8
עושים עמותת בת בירושלים ו - - -
בני כשריאל8
הם לא מוכנים .היה פרויקט של הפדרציות האמריקאיות לפני כמה שנים ,נדמה לי שקראו לזה
פיתוח  , 2000משהו כזה .אנחנו ביקשנו להיכנס לפרויקט הזה ,הם לא הכניסו אף אחד מיהודה
ושומרון .למשל עפולה קיבלה שם משהו כמו  80מיליון שקל בפרויקט הזה .הם בנו שם מרכז
הנצחה ענק ל'יד ושם' והם בנו שם תיאטרון וכל מיני פרויקטים אחרים.
זה המצב שלנו .לא כל כך קל .כשאני בא למשל לחבר'ה הדתיים או הימניים לבקש מהם ,אז הוא
אומר לי 'מה הבעיה? עתידה של מעלה אדומים מובטח ,אתה נמצא בגושים ליד ירושלים ,אנחנו
צריכים לדאוג לחברון' .אגב ,ב  - - -אמרו לי את זה גם .אתה הולך לרפורמים ,לפדרציות ,אומרים
לך 'אתה מעבר לקו הירוק .אנחנו מצטערים ,אנחנו רוצים הסכמה כללית ,לא עוברים את הקו
הירוק' .זה העניין.
למען השקיפות אני רוצה לומר שהתלוותה אליי גם זוגתי ,אבל הכול על חשבונה .כל הנסיעה
הייתה על חשבונה ,טיסות וכדומה .היא נסעה לבקר את אח שלה בבוסטון אז היא קפצה אליי,
הייתה איתי במיאמי ,גרנו שם בדירה ,כך שלא עלה לנו מלון ,אבל כל ההוצאות היו על חשבונה.
לקחתי סוף שבוע חופש ,שבת ראשון ,כשבכל מקרה אין מה לעשות בשבת ראשון עם אנשים ,אין
פגישות .בכל זאת לקחתי חופש ונסעתי ואני אצהיר על זה בצורה מסודרת ואני אוריד את זה מכל
ההוצאות שלי .למען הסדר הטוב ,אמרתי ,למרות שאני לא צריך לעשות ,אני אגיד את זה כדי
שלא יבואו אחרי זה וישאלו אותי מה מי מו ,הכול היה על חשבוני.
בבקשה ,יחיאל.

יחיאל וקנין8
רציתי להגיד משהו בקשר לוועדת ביקורת ולמבקר העירייה .יש מבקר לעירייה ,חדש ,אני חושב
שהתנאים שהוא עובד הם קצת - - -
בני כשריאל8
לא טובים?
יחיאל וקנין8
לא מבחינת שכר  - - -אין לו פקידה ,אין לו שירותי משרד.
דובר8
יש לנו לובי חזק ,חיים.
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דובר8
אבל אל תדאג ,כמו שיעקב אפרתי הסתדר ,גם  - - -הסתדר ,הכול בסדר.
דובר8
אתה לא מקליד על המחשב ,מה?
יחיאל וקנין8
אתה מצלם מסמכים?
חיים שמעוני8
אני עושה הכול.
יחיאל וקנין8
נו באמת ,שלפחות שירותי משרד ייתנו לו .לא לי ,למבקר העירייה .גילי יסתדר ,הוא יודע איך
להסתדר.
דובר8
לא ,בני ,אני חושב שצריך לעשות משהו בחצי משרה אפילו ,אני ראיתי ,אני עובד איתו ואני נמצא
איתו ,הבן אדם כל הזמן  - - -אין מי שנותן לו את הגיבוי - - -
דובר8
צודק ,נכון ,צודק מאוד ,יחיאל.
מוטי ברשישת8
מבקר העירייה כבר הגיש הצעת תקציב לשנת  2015אשר נדונה ,הוא כתב אותה בצורה מסודרת
לראש העיר .בהצעה שלו השנה הוא לא ביקש מזכירה ,הוא ביקש דברים אחרים.
יחיאל וקנין8
הוא מתבייש.
מוטי ברשישת8
הוא לא מתבייש ,הוא נימק בדיוק את בקשתו - - -
יחיאל וקנין8
אתם מוסיפים את השכר שלה?
מוטי ברשישת8
הוא גם לא ביקש את זה.
בני כשריאל8
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כפי שאני מכיר את המבקר ,הוא כבר בא עם תכנית עבודה וכו' ,הוא לא מהביישנים.
יחיאל וקנין8
אז תדבר ,חיים.
בני כשריאל8
אבי ,בבקשה.
אבי רחמים8
אני רוצה לדבר על משהו שהיה בוועדת המכרזים .ראש העיר וחברי המועצה ,אני רוצה לעדכן
אתכם על נושא בוועדת מכרזים .לפני כמה ימים ביקשתי שיכניסו לכל המכרזים סעיף שקובע
עובדי עירייה ,על שלוחותיו ובני משפחותיהם ,לא יוכלו לגשת למכרזים של עיריית מעלה אדומים,
כולל המתנ"ס וחכ"ל .חוות דעת שקיבלתי מהיועץ המשפטי מאשרת זאת ואני מצטט סעיף 63א
לתקנון המועצות המקומיות באיו"ש קובע' ,לא יהיה זה עובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין,
לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזר או עסק שנעשה
עם המועצה' .סעיף ' :2איסור זה חלק גם על עובדי תאגידים עירוניים שדינם כזרוע הארוכה של
המועצה' .למרות חוות הדעת הזאת מנכ"ל העירייה פנה אליי והביע את התנגדותו.
דובר8
התנגדותו למה?
אבי רחמים8
לסעיפים האלה .היום בישיבה שנועדה לפתוח את מכרז הפרסום התברר לי שסעיף לא הוכנס.
דחיתי את הישיבה ונעלתי אותה ומסתבר שכשיצאתי נפתחו מעטפות המכרז בלי נוכחותי כיושב
ראש ובלי שום אף חבר בוועדת מכרזים .ההליך שנעשה ,יש בו - - -
דובר8
זה דבר פלילי ,מה שהוא אומר.
אבי רחמים8
ההליך שנעשה יש בו פגם בהתנהלות ,אני מתכוון לכנס את ועדת המכרזים בדחיפות ולצרף עורך
דין שייתן חוות דעת ויוציא מסקנות על התהליך שנעשה לאחר יציאתי מהוועדה.
גלעד רוגל8
אתה חרגת מסמכותך.
אבי רחמים8
אני מבקש - - -
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בני כשריאל8
יש כאן סדר .הוא יגמור ,אני אתן לך לדבר .סיימת?
אבי רחמים8
סיימתי.
דובר8
יש פה האשמות חמורות.
בני כשריאל8
האשמה חמורה מאוד ,שאין לה שום בסיס .אתה צריך להבדיל ,אתה ישבת איתי אתמול ואמרתי
לך 'תבדיל בין פתיחת מעטפות לישיבת ועדת מכרזים' .פתיחת המעטפות לא דנה בכלל ואמרתי לך
ואתה הסכמת וחזרת בך היום משום מה .כנראה שאיזה מישהו גם אמר לך משהו.
אבי רחמים8
אף אחד לא אמר לי כלום .אני לא מדבר עם אף אחד.
בני כשריאל8
סליחה ,אבי ,אני שמעתי אותך עד הסוף ואתה לא תקטע אותי באמצע ,אוקיי? כי אתה הבאת כאן
האשמה חמורה נגד עובדים שלי ועל זה אני לא הולך לוותר ,תבין את זה .תפקידי גם לשמור על
העובדים שעובדים כאן ביושר ובהגינות ואתה לא זה שתטיל דופי בשום עובד שלי.
אבי רחמים8
אני לא מטיל שום דופי.

בני כשריאל8
אני מבקש ממך ,עכשיו אני מדבר ולא אתה .אתה הטלת דופי עכשיו במנכ"ל ,אני עכשיו מדבר ולא
אתה.
אם אתה לא מכיר את זה כיושב ראש ועדת מכרזים ,תחזור חזרה ,גם למבקר העירייה וגם ליועץ
המשפטי ותלמד את החומר טוב טוב .אני הסברתי לך ,אין לפרסם ,במכרז לא פרסמו שקרובי
משפחה ולא מפרסמים את זה ,יש נוסח שמפרסמים למכרז .בוועדת המכרזים ,אמרתי לך ,תודיע
את זה בוועדת המכרזים כשדנים בהצעות .היום ישבה ועדת המכרזים אך ורק לפתיחת המעטפות
כדי שיידעו לרשום את מספר המעטפות שהוגשו ,לספור את מספר המציעים שהוגשו כדי שחלילה
איזה מישהו לא ישנה או לא יזרוק מעטפה ,או ישנה את הסכומים בתוך ההצעה.
יהודה אסרף8
מה זה ישבה - - -
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בני כשריאל8
רגע ,יהודה ,אני מבקש ממך .זה מאוד חורה ואני מבקש ממך לא להפריע לי ,אוקיי?
אבי רחמים8
אבל לא ישבה ועדת - - -
בני כשריאל8
אני מבקש ממך לא להפריע לי .זה תפקידה של ועדת מכרזים בהתחלה בפתיחת המעטפות .לאחר
מכן יושבת ועדת המכרזים ,רואה את המציעים ואז היא דנה ,אם הוא כשיר או לא כשיר ,אם הוא
פסול או לא פסול ,אם ההצעה הנכונה הטובה ביותר ואם ככה  - - -ואז היא מחליטה .ואז אתה,
כיושב ראש ועדת מכרזים  - - -ואני רוצה לומר לך ,אתה יושב ראש ועדת מכרזים ראשון בין
השווים ולא הבעלים של ועדת מכרזים .את זה אתה צריך גם להבין .אתה לא תקבע אם תקוים
ועדת מכרזים או לא תקוים ועדת מכרזים לפי מזג האוויר שלך.
אבי רחמים8
אני לא קובע לפי המזג אוויר שלי כלום.
בני כשריאל8
אלא לפי העניין .שנייה 22 ,שנה ועדת המכרזים עבדה כאן - - -
אבי רחמים8
אעני לא קובע לפי מזג האוויר שלי כלום.
בני כשריאל8
אבי רחמים ,עכשיו אתה שומע אותי עד הסוף 22 .שנה ועדת המכרזים עובדת ללא התערבות ראש
העיר ,עובדת בהגינות ,במקצועיות ,ללא משוא פנים.
אבי רחמים8
אף אחד לא אמר שהתערבת.
בני כשריאל8
לכן זה שאתה יצאת זה עדיין לא אומר שלא יפתחו את ועדת המכרזים .אתה לא יכול לפסול
ישיבה כשאנשים מגיעים אליה.
אבי רחמים8
אני לא פסלתי ,אני לא פסלתי.
בני כשריאל8
המנכ"ל שאל את היועץ המשפטי - - -
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גלעד רוגל8
תן לי להתייחס.
בני כשריאל8
והיועץ המשפטי ענה את מה שענה ,והנה עכשיו היועץ המשפטי יתייחס לזה.
גלעד רוגל8
אני רוצה להתייחס לדברים שאמר אבי רחמים .קודם כל אני חושב שאבי רחמים חרג באופן
חמור מסמכותו ועשה מעשים ש - - -
דובר8
העובדות נכונות?
גלעד רוגל8
תן לי לדבר .הוא עשה מעשים שלא ייעשו .דבר ראשון הוא הפר את עקרון היסוד בדיני מכרזים
וסודיות על מכרז ,מדובר בהליכי מכרז תלויים ועומדים וכל עוד המכרז לא הסתיים ולא
התפרסמו התוצאות אז צריך להקפיד על זה .חמור מכך ,יושב פה בחדר אדם שהשתתף במכרז,
משה זיגדון הגיש הצעה במכרז - - -
משה זיגדון8
לא הייתי במכרז הזה.
בני כשריאל8
לא משנה ,אתה הגשת.

גלעד רוגל8
אתה הגשת הצעה במכרז ואתה נוכח פה ,זכותך ,זה דיון פתוח ,אבל אבי רחמים ,ממנו הייתי
דורש ,בתור יושב ראש ועדת המכרזים ,שייזהר מאוד שהוא מעלה בפני אדם שהשתתף במכרז כל
מיני טענות שקשורות בהליכי מכרז שתלויים ועומדים ושלא התקיימו בכלל.
אבי רחמים8
שמה?
גלעד רוגל8
תן לי לדבר.
אבי רחמים8
שמה? תגיד לי שמה.
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בני כשריאל8
זה  - - -אחד שהגיש.
גלעד רוגל8
אני אדבר ואתה לא תפריע .לכן אתה חרגת מסמכות ,הפרת סודיות ועשית דבר שלא ייעשה.
אבי רחמים8
איזה סודיות הפרתי? זה המכתב שלך ,לא שלי.
גלעד רוגל8
תן לי להמשיך .היום מה שהתבצע זה אקט פתיחת תיבת המכרזים .לפי החוק יושב ראש ועדת
המכרזים בכלל לא צריך להיות במעמד הזה .תיבת המכרזים ,לפי התקנות ,צריכה להיפתח על ידי
שני עובדי עירייה שמחזיקים במפתח תיבת המכרזים .מעולם לא נאמר שראש ועדת המכרזים
צריך להיות נוכח במעמד הזה ,זה מעמד טכני שבו פותחים את התיבה ,פותחים את המעטפות,
רואים את התכולה ,רושמים ,עושים אינוונטר שלהם ,לא מתקיים שום דיון בשלב הזה.
יחיאל וקנין8
על איזה מכרז מדובר? של מה?
גלעד רוגל8
רגע ,תן לי להמשיך.
יהודה אסרף8
אבל העובדות לא נכונות.
גלעד רוגל8
יהודה ,אתה האחרון שתפריע - - -
יהודה אסרף8
מכרז על מה?
בני כשריאל8
אני אגיד לך ,זה פרסום הודעות - - -
גלעד רוגל8
רגע ,תן לי להמשיך .אני גם רוצה להגיד לך שבעוד דבר אתה חרגת מסמכות .יושב ראש ועדת
מכרזים לא מנסח את המכרזים ,הוא לא קובע את תנאי המכרז והוא לא מכתיב לדרג המקצועי
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איך לכתוב מכרזים .אתה לא יכול להוציא מכתבים ולהגיד לנו מה לכתוב במכרזים ומה לא
לכתוב במכרזים - - -
אבי רחמים8
אדוני ,אני לא אמרת לך מה לכתוב במכרז ,אני מקריא את מה שאתה כתבת.
בני כשריאל8
אין לזה קשר.
גלעד רוגל8
לא סיימתי.
אבי רחמים8
אני מקריא את מה שאתה כתבת .את התגובה שלך.
גלעד רוגל8
לא ,זה לא מה שאתה עשית.
אבי רחמים8
את התגובה שלך .רק את התגובה שלך .בלבד.
גלעד רוגל8
לא ,לא .יושב ראש ועדת מכרזים  - - -תן לי להמשיך  - - -יושב ראש ועדת מכרזים - - -
בני כשריאל8
תקרא טוב את המכתב  - - -תקרא את זה עוד הפעם ,תקרא את זה עוד עשר פעמים עד ש- - -
גלעד רוגל8
בני ,תן לי להמשיך .יש כאן הטעיה חמורה .יושב ראש ועדת מכרזים פנה אליי וביקש חוות דעת
מה הכללים ,מה אסור ומותר לגבי השתתפות של עובדי עירייה או קרובי משפחה שלהם
במכרזים .הוצאתי חוות דעת ,הוא הקריא מתוך חוות הדעת שלי בצורה חלקית .חוות הדעת שלי
מצטטת כמובן את החוק ,חוות הדעת נכונה ,היא אומרת בדיוק מה מותר ומה אסור וכמובן
אנחנו מקפידים על זה .מה שעשית עכשיו ,עשית דבר חמור - - -
אבי רחמים8
נכון ,אף אחד לא אמר שלא.
גלעד רוגל8
אתה טענת שאנחנו לא מקיימים את החוק .הרי ממה נפשך? אם אני הוצאתי חוות דעת ,אני - - -
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אבי רחמים8
אל תסלף דברים ,אתה מסלף דברים .אני לא אמרתי שאתה מסלף את החוק ,אני לא אמרתי דבר
כזה ואל תכניס לי מילים לפה .אני לא אמרתי דברים כאלה ,אני הקראתי את מה שאתה כתבת ו -
-גלעד רוגל8
חוות הדעת שלי כיועץ משפטי של העירייה מחייבת אותך ,אתה חייב לפעול לפיה.
אבי רחמים8
אני פועל לפיה .אני פועל לפי - - -
בני כשריאל8
היועץ המשפטי הוא לא עובד שלך.
אבי רחמים8
גם אני לא עובד שלו.
בני כשריאל8
הוא עובד של העירייה .אתה צריך לשמוע לחוות הדעת שלו.
אבי רחמים8
אני שומע ,אני שומע ,מה  - - -חוות הדעת שלו .אני שומע - - -
בני כשריאל8
לא ,אולי תקרא את המכתב כדי שכולם יבינו את זה?
בוריס גרוסמן8
לפני המכתב .גילי ,אני למדתי בקורס - - -
גלעד רוגל8
זה לא הטענה שלו - - -
בוריס גרוסמן8
שנייה ,משפט אחד ,גילי .שמעתי אותך ,אפשר להגיד משפט? אני למדתי בקורס פה שבכל פתיחת
המעטפות ,ואני הייתי יושב ראש ועדת המכרזים בחברה הכלכלית ,חייב להיות יועץ משפטי.
נקודה.
גלעד רוגל8
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לא נכון.
בני כשריאל8
לא בפתיחה .בוועדה.
בוריס גרוסמן8
בפתיחה .לא ,בפתיחה.
גלעד רוגל8
לא ,לא - - -
בוריס גרוסמן8
למדנו את זה.
גלעד רוגל8
אני למדתי משפטים - - -
בני כשריאל8
רגע ,בוריס .רגע .למרות שהוא לא חייב להיות והוא לא היה אף פעם ,גם כשאתה היית בוועדת
המכרזים הוא לא היה ,אני ביקשתי - - -
בוריס גרוסמן8
לא ,בחברה הכלכלית כן היה יועץ משפטי.
בני כשריאל8
בוריס ,אתה רוצה רגע לשמוע? יש הבדל בין פתיחת מעטפות ,שבה מוזמנים המציעים כדי שיראו
את זה ,לא צריך להיות יועץ משפטי ,המציעים ועובדי העירייה - - -
גלעד רוגל8
זה לא מה אתה אומר.
בוריס גרוסמן8
אתה לא שמעת מה שאני אמרתי עכשיו.
בני כשריאל8
בוריס ,זה לא נכון ואני אסביר לך למה .יש הבדל בין פתיחת מעטפות ,אמרתי ואני חוזר על הדבר
כדי שכולם יבינו את זה ,לבין הדיון במכרז .אלה שני זמנים שונים ,יום אחד פותחים את
המעטפות ,מוזמנים גם המציעים ,כדי שיראו שאכן המעטפה שלהם נפתחה וגם מעטפות אחרות
והם רואים ושומעים גם מי ,כל אחד שהציע ,הם רואים .שם הם רואים כדי שהכול יהיה הגון
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וצודק .זה הגון וצודק מה שעשו פה .עכשיו ,לבקשתי ,עקב זה שישבתי אתמול עם אבי וסיכמנו,
ביקשתי מהיועץ המשפטי שבכל זאת ישתדל להיות גם בפתיחה .למרות שלא צריך לעשות את זה
ביקשתי ממנו שגם יהיה בפתיחה ,או נציגו מטעם המשרד שלו .זה מה שביקשתי .לכן אני חושב
שאבי צריך התנצלות גדולה מאוד למנכ"ל העירייה - - -
אבי רחמים8
אני לא מטיל בו דופי ולא הבטלתי בו דופי.
בני כשריאל8
התנצלות גדולה מאוד אתה צריך להתנצל בפני מנכ"ל העירייה.
אבי רחמים8
אני לא מטיל בו דופי ולא הטלתי בו דופי .אני אמרתי ש - - -
בני כשריאל8
אז במי הטלת דופי?
אבי רחמים8
לא הטלתי בו דופי ואל תכניס לי מילים לפה .אני אמרתי במפורש ש - - -
בני כשריאל8
תגיד לי במי הטלת דופי?
אבי רחמים8
אני לא הטלתי באף אחד דופי.

בני כשריאל8
אז מה הדברים האלה שאתה אומר?
אבי רחמים8
אני אמרתי במפורש שכשפותחים את המכרזים ,יושב ראש ועדת מכרזים צריך להיות שם ,בגלל
זה באתי היום לשם.
בני כשריאל8
אני מקווה מאוד שלא הסיתו אותך.
אבי רחמים8
מי הסית אותי? מי יש להסית? עם מי אני מדבר?
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גלעד רוגל8
אז למה הלכת?
אבי רחמים8
אני אמרתי את זה כבר  30פעם ,לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש - - -
בני כשריאל8
אתה לא הבעלים של ועדת המכרזים.
אבי רחמים8
אדוני ,אני לא אמרתי מה לכתוב במכרז ,אני אמרתי את החוק שאתה כתבת.
גלעד רוגל8
מה הקשר בין זה לזה בכלל? עשית כאן סלט שלם.
בני כשריאל8
מסבירים לך מיליון פעם ואתה לא מבין .אני אסביר לך בפעם המיליון ואחת ,יש הבדל בין פתיחת
המעטפות לבין דיון בוועדת המכרזים .בפתיחת המעטפות אין צורך להעלות את כל מה שאתה
אומר .אמרתי לך ,תעלה את זה בדיון ,שם אתם דנים מי העלה ,מי פסול ,מי לא פסול.
יהודה אסרף8
אני רוצה שראש העיר  - - -ועדת מכרזים .היום התכנסה ועדת מכרזים.
דובר8
לא ,פתיחת מעטפות ,לא כונסה ועדת מכרזים .לא כונסה ועדת מכרזים ,לא אמרו לי היום שיש
פתיחת מעטפות.
גילי כהן8
סליחה ,גם אחרי שנפתחו מעטפות אני חושב שוועדת המכרזים בראשותו של אבי ,שישבה איתנו,
עבדה בצורה הוגנת ,שקופה ,עם נציגת אופוזיציה שאמרה את דעתה ובסופו של תהליך מי
שיחתום על מי שיזכה במכרז או מי שלא תהיה ועדת המכרזים.
אליעזר הר ניר8
תודה רבה .רבותיי ,השעה כבר  , 22:10אני לא מתכוון להרים את הקול ולצעוק ,אני רק הולך
לדבר על עובדות כמו שאני מכיר אותן .ועדת מכרזים עירונית ,או כל גוף ציבורי ,זה צומת מאוד
מאוד רגיש שצריך לפעול ולתקתק  - - -אסור לנגן על הצומת הזה בשום אינטרסים אחרים.
הרגישות של הצומת הזה  - - -היחידי מבחינתי כפקיד עובד ציבור שרשאי לנגן על הצומת הזה,
בעיקר ,אולי יש עוד כמה צמתים כאלה ,אין הרבה ,זה רק היועץ המשפטי של העירייה .כל היתר
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הם אנשים שקופים לגמרי שצריכים לעשות רק מה שהוא אומר ,כי עליו גם ,בסופו של דבר,
מוטלת האחריות השיורית .אם קורה ברֹוך הוא ישלם ,את הנימוקים שהוא נתן ואת ההצדקות
שהוא נתן ,ולא אף אחד אחר.
יחיאל וקנין8
אבל יש דברים שלא תלויים בו.
אליעזר הר ניר8
שנייה אחת ,תן לי לסיים ,אני יודע בדיוק מה אני אומר .וגילי יודע את זה טוב מאוד ,אנחנו
חברים לעבודה כבר הרבה שנים וככה זה מתנהל כל השנים .עכשיו בדיאלוג על המכרז - - -
אבי רחמים8
אבל אני אומר ,לא הטלתי בך דופי ואני לא חושב שאתה לא בן ישר או משהו כזה.
אליעזר הר ניר8
לגבי המכרז נשוא העניין הזה .המכרז הזה עסק במכרז שילוט חוצות .נגמרה קדנציה של מפעיל
אחד וכמו שאנחנו ,לשמחתי ,מצליחים בשנים האחרונות ,לפני  10שנים זה לא עמד לטובתנו ,יש
לנו כבר יכולת לייצר הכנסה ואפילו מכובדת מעניין הפרסום ושילוט החוצות בעיר ובאזור
התעשייה וחשוב שאנחנו נעשה מכרז טוב מאוד ושגם נרוויח עליו בסופו של יום את מה שמגיע לנו
לקופה הציבורית.
אתה העמדת לי על השולחן ולשרי ,שהיא עובדת שלי ולא שלך ,שלושה דברים בו זמנית ואני
אחזור עליהם כלשונם .הדבר הראשון ,זה נמצא אצלי בלשכה ,אני יכול להראות את זה למי
שירצה ,זה מסמך שלך שאומר איזה נוסח אתה רוצה בלשונך ,לא בלשון המשפטן ,שיופיע
בהגדרת טובות הנאה של בני משפחה .המסמך שלך הלך לגילי ,כי אני לא עובד לפי הניגון שלך,
אני עובד לפי גילי ,הוא מושך לי בחוטים .המסמך שלך הלך לגילי ,זו התגובה של גילי .כשאתה
קראת אותה אמרת לשרי ,לא לי' ,זה לא מה שייכנס .מה שייכנס זה מה שאני רוצה' .כך היה וזה
אמיתי .הדבר השני שהיה - - -
יחיאל וקנין8
זה נכון?
אבי רחמים8
זה נכון.
אליעזר הר ניר8
הדבר השני שהיה ,שביקשת שגילי יוציא חוות דעת שפוסלת את אחד המציעים ,שאני לא אזכיר
את שמו מטעמי חסינות ואין דבר כזה ,אי אפשר לפסול באמצע הליך מישהו שעוד לא הוציאו את
המעטפה שלו ,קראו מה הוא הגיש ,בדקו את הרלוונטיות שלו .כל זה קורה בוועדה עצמה ,לא
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לפני פתיחת המעטפות וגם לא בפתיחת המעטפות ,ולכן הבקשה שלך התייתרה כאילו לא קיימת.
אי אפשר למלא אותה ,אי אפשר לדבר עליה ,כי היא בלתי אפשרי .זה הדבר השני.
הדבר השלישי ,כמדומני ,היה  - - -אני חושב שזה מספיק ,אני לא זוכר את כל ה  - - -אבל זה
מספיק .אתה חייב להבין ,כשליח ציבור ,המחויבות והאחריות שלך זה להתנהל ,כמוני ,אני פקיד,
אתה שליח ,לפי הפסנתר שלו ,לא של אף אחד אחר .רק הוא מסוגל בסופו של יום לתת לך ,לך ולי
ולכל הצוות  ,את ההגנה הנדרשת שפעלנו כחוק .היום אחד המציעים ,אני לא אזכיר את שמו ,אני
גם לא מכיר אותו ,הוא הגיע לפתיחה ,פנה אליי ואמר ,בסוף ,כשגמרנו את הפרוצדורה של
החתימות ,הוא אמר שהוא רוצה להגיד משהו .אמרתי לו 'תשמע ,זה לא מעמד של דיון ,אנחנו לא
מתדיינים פה .פה אנחנו עושים תהליך טכני' ,פותחים את המעטפות ,רושמים את המספרים שכל
אחד נתן ,את האומדן ,אני חותם על המסמכים ומתפזרים הביתה ,רבע שעה בחוץ .הוא אומר לי
'בחייתאק ,תן לי להגיד משהו ,למה עומד לי כאן' ,אמרתי לו 'דבר' .איך שהוא התחיל לדבר
אמרתי לו 'עד כאן ,שמעתי אותך'  .אנחנו עיר נקייה ,עובדת לפי החוק ,אין לנו איפה ואיפה .אם
אנחנו יודעים לזהות תהליכים שהם לא עומדים בקריטריון של החוק ואפילו בקצת ,הם לא
עוברים אצלנו' ,אז לך הביתה ,שלום ,אל תהיה מודאג ,גם הפעם זה יהיה אותו דבר' .זה הכול.
בוריס גרוסמן8
אלי ,ב 10-השנים האחרונות אתה פתחת פעם מעטפות?
אליעזר הר ניר8
לא.
בוריס גרוסמן8
אז למה היום כן?
אליעזר בר ניר8
כי אף אחד לא היה שם.

גלעד רוגל8
כי הוא פתח את הישיבה.
אבי רחמים8
זה לא משחק כדורגל - - -
דובר8
אני רוצה להגיד משהו .אני חייב להגיד משהו.
בני כשריאל8
רגע ,יש פה דיבור - - -
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דובר8
שנייה ,מה ,אתם תנהלו ככה פינג פונג  ,אחד יושב על הכיסא של השופט  - - -גילי ,אני לא מצפה
ממך שתפריע לי.
גלעד רוגל8
אמרת עוד דבר חמור ,יועץ משפטי והוא יביא עורך דין פרטי.
בני כשריאל8
הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
יהודה אסרף8
אנ י רוצה להגיד משהו .כחבר ועדת מכרזים ,אני חושב שגם גילי יסכים איתי בעניין הזה ,לא יכול
להיות שתהיה התנהלות מול שרי ,מול מכרזים ,מול פניות של יושב ראש הוועדה לצוות המקצועי,
למנכ"ל ,ליועץ המשפטי ,בקשות של דברים כאלה שאנחנו לא נכותב בהם .אנחנו חלק מהוועדה
הזו  ,יש לי אחריות אישית בנושא הזה ,אני חייב לדעת את הדברים האלה ,אני חושב שגם גילי
צריך לדעת ,גם גבי צריכה לדעת מהדברים האלה .לא יכול להיות שיושב ראש הוועדה מוציא
מכתבים למנכ"ל וליועץ המשפטי - - -
אבי רחמים8
יש פרוטוקולים ,אתה יכול לגשת - - -
יהודה אסרף8
אני לא יודע מה זה פרוטוקול ,ברגע שאתה - - -
אבי רחמים8
אתה לא יודע? אז לך תלמד.

יהודה אסרף8
אני אלך ללמוד?
אבי רחמים8
כן ,יש פרוטוקולים.
יהודה אסרף8
אבי ,ממך אני לא אלמד כלום.
בני כשריאל8
לגבי ועדת מכרזים - - -
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יהודה אסרף8
אני חושב שיש לי אחריות אישית בעניין הזה.
אבי רחמים8
אני אלמד ממך - - -
יהודה אסרף8
אתה לא צריך ללמוד ממני כלום .אני מבקש ממך ,אדון ראש העיר ,באמת ,לשקול בכובד ראש את
העניין הזה כי אנחנו שמים באמת גם את עתידנו וגם את משפחתנו בנושאים האלה ,אנחנו לא
מוכנים להיות ברמת סיכון כזו של חוסר מקצועיות משווע .זה הכול.
אתה תוציא עכשיו חוות דעת  - - -אתה לא תשב איתנו ותגיד לנו דברים כאלה .פה במקרה הזה
אני לא רק משקיף .אני חבר ויש לי הצבעה .אתה צריך להתבייש שאתה מבייש את העיר הזו ואת
הוועדה הזו .אתה צריך להתבייש .תתבייש ,לרוץ ל  - - -ולהגיד לו לסמוך על  - - -אתה צריך
להתבייש.
רוני טורטן8
אני רוצה בכמה משפטים לחזור לנושא שאנחנו מדברים בישיבה הקודמת .לפני כמה ישיבות
אנחנו ביקשנו שתבדוק את העניין של פרוטוקול ,היה משהו בפרוטוקול .נתת תשובה בישיבה
הקודמת ,הצגת מכתב על איזה חבר מועצה ,יחיאל וקנין ,שבו הוא הציע את מועמדותו.
בני כשריאל8
אני העליתי את זה שוב פעם.
רוני טורטן8
בסדר ,נכון .בסדר.
בני כשריאל8
הוצאתי את המכתב ,היה דיון על המכתב ,אמרו שהתאריכים וכדומה ,אז העליתי את זה לאשרור
ונמצא כאן - - -
רוני טורטן8
תן לי להגיד שני משפטים.
בני כשריאל8
שנייה .יחיאל פה ,אתה יכול לשאול אותו.
רוני טורטן8
בסדר ,את החלק הזה אני לא  - - -זה פרק אחר .השגת מכתב שהיה מכתב שכפי שאתה תיארת
אותו זה מכתב שהוגש בשם יחיאל וקנין בישיבה ,אותה ישיבה שהוצגה מועמדותו - - -
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יחיאל וקנין8
אני לא כתבתי את זה בישיבה ,אל תגיד מתי כתבתי.
רוני טורטן8
זה מה שהוצג בישיבה הקודמת .אתה לא הייתה פה.
דובר8
אבל היה דיון ,נקבע ,סגרנו.
רוני טורטן8
אני יכול לדבר?
בני כשריאל8
אמרתי את זה .אמרתי שגילי העלה את השם ,המכתב הגיע לאחר מכן ל  - - -אני ביקשתי ,מאחר
שראינו שהתאריך באמת של המכתב ,טעיתי ,אמרתי' ,אני מעלה את השם להצבעה שוב פעם' ,לכן
העלינו להצבעה שוב פעם .אני ראיתי את המכתב שאתה וגבי כתבתם ,ראיתי היום במייל שלי,
הנושא שבכל זאת יחיאל הוא מחזיק תיק התרבות והוא לא יכול להיות והוא לא איש אופוזיציה
וכו' .אז אני רוצה לומר לך ,יחיאל באמת עוזר בכל הנושא של התרבות הדתית ,אבל מי שמחזיק
את תיק התרבות הדתית זה נוריאל גץ ואם באיזה שהוא מקום כתוב ,באיזה שהיא סטנוגרמה - -
דובר8
תורנית.
בני כשריאל8
את תיק התרבות התורנית מחזיק נוריאל גץ ,מאז שהוא נהיה יושב ראש ועדת ביקורת זה עבר
לנוריאל גץ .זה היה אצל נוריאל גץ בזמנו ,רצינו לתת לו את הטיפול בנושא של החרדים ,לכן מה
שקרה ,מאז  - - -ועכשיו כדי לאשר את זה סופית וכדי שהדבר הזה יהיה מובן לכולם יחיאל,
כיושב ראש ועדת ביקורת ,לא מחזיק ולא יחזיק את תיק התרבות התורנית - - -
דובר8
הדתית.
בני כשריאל8
הדתית .אבל בכל הנושא של החרדים אין לי מישהו אחר חוץ מיחיאל שיכול לייעץ לי .מה לעשות,
הוא חבר מועצה שיכול לייעץ לי .אני לא חושב שזה פסול .הוא לא יחזיק את התיק ,אבל הוא ייעץ
לי ,יביע את דעתו כמו כל חבר מועצה וקצת אפילו יותר מחבר מועצה כי הוא חרדי .אם היה כאן
חרדי אחר הייתי שואל אותו .זה דבר אחד .דבר שני ,אני רוצה לומר לך כשגילי העלה את השם של
---
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גילי כהן8
הייתי באופוזיציה.
בני כשריאל8
הוא היה באופוזיציה ביחד עם - - -
רוני טורטן8
 12שעות.
בני כשריאל8
הם היו באופוזיציה .אתה יכול להגיד הוא לא באופוזיציה ,כן באופוזיציה ,שניהם היו באופוזיציה
ועדיין יחיאל הוא באופוזיציה ,ככה הוא מגדיר את עצמו.
הדבר הבא ,אני שאלתי את יחיאל לפני ישיבת מועצת העיר האחרונה שהייתה ,הקודמת ,האם
הוא עדיין רוצה את מועמדו להעלות להצבעה ,את הרב יוסף .הוא אמר לי שכן ולכן אני באתי
ואשררתי .אני קיבלתי את הסכמתו .הוא לא יכול היה להגיע באותו ערב ,מסיבות שלו ,מסיבות
אישיות שלו ,זה קורה להרבה ,גם לך קורה - - -
נוריאל גץ8
תשאל אותו עוד פעם מול הפרוטוקול
בני כשריאל8
אני שואל אותך ,האם הרב יוסף הוא המועמד שלך למועצה הדתית?
יחיאל וקנין8
חיובי.
בני כשריאל8
בבקשה .אתה רוצה שנעלה את זה שוב פעם להצבעה?
גילי כהן8
אתה יודע מה ,אני יוצא שנייה לאופוזיציה ,גם כן ממליץ וחוזר חזרה.
בני כשריאל8
תודה רבה ,אני רוצה לסגור את הישיבה.
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___________________
אליעזר הר ניר  -גרינברג
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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