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 נוכחות 
 

  נוכחים:
  

 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח
 סגן ראש העיר -מר בוריס גרוסמן  

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

 )הגיעה באיחור(  חברת מועצת העיר -גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר )הגיעה באיחור( -וזי ישי גב' ר

 חבר מועצה  )הגיע באיחור( -מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -גב' ברנדה הורביץ

 

  חסרים:
 סגן ראש העיר–מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 

  משתתפים: 
 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך 

 ירייה מבקר הע -מר חיים שמעוני

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר-גב' ענת רחמים

 ע/רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון 
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 על סדר היום: 
 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים.  .2

 סגירת תב"רים.   .3

מעל   .4 חוזה  חוזה  לעבודות    25%הגדלת  מס'  )לישמניה(,  סלע  שפני  למיגור  פיתוח 

 . 8/17מכרז 

 משכר מנכ"ל למר יונתן לובל.  5%תוספת לחוזה בכירים בהיקף  .5

 למד"א.  420/1/7/22בתב"ע  07-433/2הסבת זכויות במגרש   .6

למחסן מל"ח אזורי של משרד   420/2/4/6/1בתב"ע    401/2/2הסבת זכויות במגרש   .7

 ים. הפנ

 שיבת המועצה י
  

 ריאל:בני כש

שלום. אני עובר לאישור התב"רים. כל התב"רים עברו ועדת הכספים וההנהלה עברה על זה, אישרה  

את זה, אז תב"ר א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז עולה להצבעה. 

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. מה הבעיה? 

 

 תוספת כיתות )הגדלה(  -בית ספר אלמוג  -1217מס'  תב"ר .א

 החינוך )הגדלה(  שרדמ -₪  105,608 –תקבולים  

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪   105,608 –תשלומים 

 ₪  7,762,406לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 מחשוב טפסים עירוניים )שינוי שם(  -1434מס'  תב"ר .ב

 מלווה -₪  50,000 –תקבולים  

 קבלניות  בודותע -₪   50,000 –תשלומים 

 שינוי שם ל"ציוד ופעולות להגנה מפני איומי סייבר )אבטחת מידע("

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 וסגירת תב"ר(תיקון קרינה בלתי מייננת )הקטנה  -1500תב"ר מס'  . ג

 מלווה )הקטנה( -₪  52,126 –תקבולים  

 קבלניות )הקטנה( בודותע -₪   52,126 –תשלומים 

 לאחר ההקטנה התב"ר  יגיע ליתרה אפס וייסגר 
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 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד.

 

 הצטיידות מרכז סייבר )הקטנה וסגירת תב"ר(  -1389מס'  תב"ר .ד

 מלווה )הקטנה( -₪  37,520 –תקבולים  

 רכישת ציוד יסודי )הקטנה( -₪   37,520 –תשלומים 

 לאחר ההקטנה התב"ר  יגיע ליתרה אפס וייסגר 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 תשתיות מיחשוב בבתי ספר  -1890מס'  תב"ר . ה

 ( ₪1500+1389 + תב"רים   4,118 - 2019מלווה )מלווה  -₪  93,764 –תקבולים  

 קבלניות   בודותע -₪   93,764 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 טיפול במוקד סיכון בטיחותי רח' "אופירה" )ביטול תב"ר(  -1863תב"ר מס'  . ו

 התחבורה )הקטנה( משרד  -₪  200,000 –ים  תקבול

 פיתוח )הקטנה(  קרן עבודות -₪  50,000  

 קבלניות )הקטנה( עבודות -₪   250,000 –תשלומים 

 התב"ר נסגר עקב אי קבלת התחייבות ממשרד התחבורה 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 מערכת סינון ואוורור )הקטנת תב"ר(  -1770מס'  תב"ר .ז

 מלווה )הקטנה( -₪  60,000 –תקבולים  

 קבלניות )הקטנה( בודותע -₪   60,000 –תשלומים 

 ₪  90,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר   לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד
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 שיפוץ מקלטים   -1891תב"ר מס'  .ח

 מלווה  -₪  60,000 –תקבולים  

 קבלניות   בודותע -₪   60,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 מרכז השכלה לנוער היל"ה  –חידוש מבנים  -1892תב"ר מס'  . ט

 החינוך  שרדמ -₪  100,000 –תקבולים  

 קבלניות   בודותע -₪   100,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אחדאושר  פה 

 

 הרחבת "חנה וסע" )ביטול תב"ר(  -1866תב"ר מס'  .י

 התחבורה )הקטנה( שרדמ -₪  1,275,000 –תקבולים  

 פיתוח )הקטנה( קרן עבודות -₪     225,000  

 קבלניות )הקטנה( בודותע -₪    1,500,000 -תשלומים 

 התב"ר נסגר עקב אי קבלת התחייבות ממשרד התחבורה 

 הצבעה: 

 10–בעד 

     החלטה:  

 . אושר  פה אחד

 

 העתקת מסוף אגד )הגדלה(   -1699תב"ר מס'  .יא

 התחבורה )הגדלה(שרד מ -₪  272,000 –תקבולים  

 פיתוח )הגדלה(  קרן עבודות -₪     48,000  

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪    320,000 -תשלומים 

 ₪   620,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד
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 הצללה פארק שמיר  -1893תב"ר מס'  .יב

 פיתוח  קרן עבודות -₪  80,000 –תקבולים  

 קבלניות   בודותע -₪   80,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 מעגל תנועה ככר הספרייה  -1894תב"ר מס'  . יג

 פיתוח  עבודות קרן -₪  90,000 –תקבולים  

 קבלניות   עבודות -₪   90,000 –שלומים ת

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 רכישת ציוד לקאנטרי  -1895תב"ר מס'  .יד

 פיתוח  עבודות קרן -₪  30,000 –תקבולים  

 קבלניות   עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 טלפונים סלולריים)הגדלה(  -1712מס'  תב"ר . טו

 פיתוח  עבודות קרן -₪  42,000 –תקבולים  

 רכישת ציוד יסודי   -₪   42,000 –תשלומים 

 ₪   212,240לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 סקר בטיחות קרינה בלתי מייננת בבניין העירייה  -1896מס'  תב"ר . טז

 פיתוח  עבודות קרן -₪  23,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   23,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד
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 מערכות רעא"ד במוסדות חינוך -1897תב"ר מס'  . יז

 משרד החינוך  -₪  40,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   40,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

. מצורפת טבלה. מוטי, בבקשה. איפה מוטי? עוד לא הגיע. כרגיל, יש להם סגירת תב"רים  - 3סעיף 

  42,000זמן אלה החבר'ה. לא משנה, בסגירת תב"רים אתם רואים את זה, מצורף בזה הטבלה, יש  

 שקל יתרות. אדוני, יושב ראש ועדת הכספים, יש לך מה לומר בנושא הזה?   

 הצטרף לישיבה.  הערה: אייל פישלר •

 גיא יפרח:

 לא. 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי, אני מעלה את זה להצבעה.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 בני, התב"ר על המחשוב בבתי הספר, זה לעל יסודי או ליסודי?  

 

 בני כשריאל:

 אנחנו מחלקים את זה לפי הצורך. זה לכל בתי הספר וגם לעירייה.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 שם, אז לא ידעתי אם זה יסודי.   לא ראיתי שמשרד החינוך 

 

 בני כשריאל:

זה לעירייה, תשתיות ולעירייה. מחשוב טפסים עירוניים זה שינוי שם, זה כנגד חקירת האקרים וכל 

 מיני דברים כאלה. עברנו את זה. 

 שקל, מוטי. אני מעלה את זה להצבעה. 42,000, סגירת תב"רים, 3אני בסעיף 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ... על הרגע, זה 

 בני כשריאל:

יש   ולכן  יותר  נמוך  חלק  יותר,  גבוה  במחיר  יצאו  חלק  אותם,  שבדקו  תב"רים  שקל   42,000זה 

 עודפים. 

 



 25/8/19מיום  12ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 8 

 גיא יפרח:

 פרויקטים לא מסתיימים בדיוק באותו סכום.

 

 בני כשריאל:

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

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

עבודות פיתוח. אנחנו קיבלנו תקציבים למלחמה בלישמניה, למיגור    25%הגדלת חוזה מעל    -  4סעיף  

,  36%המהווים    1,040,000, הגדלת חוזה קיים בסכום  2,886,000שפני הסלע. סכום חוזה מקורי  

נו אפשר לעשות את זה, זה . על פי חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי של25%- מעבר ל  11%

עולה להצבעה, יש התנגדות?   4כמובן כפוף לאישור משרד הפנים. דברי רקע והסבר נתונים. סעיף  

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

-ועל פי הכללים אנחנו צריכים להעלות לו את השכר ב  מהנדס העיר. על פי החוזה איתו  -  5סעיף  

 , היה צריך להעלות לפני שנה וחצי, זה עוכב עקב ההתייעלות.5%

 הערה: מעיין מור הצטרפה לישיבה.  •

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אני לא יודעת איך זה עובד. כשמישהו מקבל העלאת שכר יש הערכה, יש בקרה?  

 

 בני כשריאל:

 היא של המנכ"ל ושלי.הוא מנהל אגף, ההערכה 

 

 ברנדה הורוביץ: 

לא, אני אומרת, האם אתה צריך לעשות הערכה ולהגיד 'קיבלת העלאה ואני רוצה לראות שיפור 

 בכך וכך'?

 

 בני כשריאל:

היו לנו בעיות איתו בהתחלה, לכן חלק מהעניין שזה נדחה זה היה העניין הזה. היום, לדעתנו, הוא 

לנים. כולם הם בחוזה בכירים, ברגע שמישהו הוא בחוזה בכירים, עובד יפה ומסודר גם מול הקב
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זה לא משנה מה השכר שלו, ברגע שאנחנו לא נהיה מרוצים מהתפקוד שלו בחוזה בכירים אנחנו  

 יכולים להפסיק בהודעה מראש את החוזה שלו. 

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

 הצבעה: 

 12–בעד 

      החלטה: 

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

  בתב"ע למד"א. בבקשה. 420-ו  433הסבת זכויות במגרש  - 6סעיף 

 

 שמוליק חנוך:

אני אסביר. למעשה קיבלנו את שני המגרשים במסגרת עסקת הכינון שלנו, ברגע שפנינו את כיכר  

אותם   להקצות  ניסינו  חלופיים.  מגרשים  ישראל  מקרקעי  מרשות  קיבלנו  הליך  קדם  במסגרת 

הקצאה של משרד הפנים ובמשרד הפנים אמרו שרשות מקומית לא יכולה להקצות בדרך הזו, אלא 

רשות מקרקעי ישראל בלבד יכולה לעשות את ההקצאה. כדי שרשות מקרקעי ישראל תעשה את 

ההקצאה אנחנו צריכים לוותר על מגרש עבור אותם מוסדות, עבור מד"א ועבור מרכז מל"ח אזורי.  

על המגרשים כדי שרשות מקרקעי ישראל תקצה מ ויתור  לאשר  זה  לעשות  ה שאתם מתבקשים 

 אותם פעם אחת למד"א ופעם אחת למחסן מל"ח.

 

 אייל פישלר: 

 אנחנו שילמנו דמי חכירה?  

 

 שמוליק חנוך:

 לא שילמנו, קיבלנו אותם בתמורה לפינוי כיכר קדם.

 

 ברנדה הורוביץ: 

 מה שאנחנו רוצים?  אנחנו בעצם מחייבים אותם לתת

 

 שמוליק חנוך:

 בדיוק. יהיה שם מד"א ויהיה מחסן מל"ח אזורי.

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ... ואתם חייבים לעשות מה שאנחנו... כאילו

 )מדברים ביחד(. 

  

 אייל פישלר: 

 אבל כסף אין לנו מזה. 
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 שמוליק חנוך:

 אין כסף, יש לנו שירות לתושבים.

 

 בני כשריאל:

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. עולה  6סעיף 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 רוזי ישי הצטרפה לישיבה הערה:  •

 

 בני כשריאל:

 למחסן מל"ח אזורי של משרד הפנים  401/2/4/6/1הסבת זכויות במגרש  -7סעיף 

 

 שמוליק חנוך:

 הסברתי, בני, כן. 

 

 בני כשריאל:

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. עולה  7סעיף 

 הצבעה: 

 13–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 הודעות ראש העיר.  

קודם כל אנחנו ממש מודים למנהלי בתי הספר היסודיים והתיכוניים על כך שהביאו אותנו   •

גם בנושא החינוך להישגים טובים, חמישה בתי ספר תיכוניים קיבלו תגמול דיפרנציאלי  

וילנאי',   'דקל  וחלל,  תעופה  אורט  לימודיים,  ובהישגים  בערכים  מצטיינים  היותם  בשל 

ואופק ברנקו וייס. ואני רוצה גם להזכיר שבשנה שעברה אמי"ת אולפנת צביה, אמי"ת בנות  

 בנים קיבלו, אז בסך הכול כל התיכונים בסך הכול קיבלו. 

דבר נוסף, תלמיד י"א בבית ספר אמי"ת, דוד גרמן, ייצג את העיר והמדינה באולימפיאדת   •

י חטיבת  הפיזיקה העולמית, שזה גם דבר יפה מאוד. כאן גם יש צורך להזכיר את תלמיד

הביניים של דקל וילנאי, שהם בספייסלאב, כל שנה מקום ראשון כבר שלוש שנים ברציפות, 

 אולי אפילו ארבע. 

אורית שכטר, המנהלת הפדגוגית של אורט תעופה וחלל זכתה בפרס החינוך של רשת אורט.   •

ריה  נאחל לה גם כן הצלחה רבה ואיחולינו על כך שהיא מקדישה את כל מרצה ואת כל כישו

 להצלחת התלמידים ואכן היא עושה את זה בהצלחה. 
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שקל. אבי רחמים   150,000תרם מצלמת אבטחה ניידת בשווי של  One Israel Fundארגון  •

ולמארק, שהוא המקשר One Israel Fund -היה איתי בטקס הזה. אנחנו רוצים להודות ל

מצלמה נהדרת, היא רואה  בינינו, בחור בשם מארק שגר בגוש עציון. המצלמה הזאת היא  

זעיים  -מעלות למרחק של יותר מקילומטר. אנחנו ראינו מהיכל התרבות את א  360בלילה  

 דרך המצלמה ממש יפה.  

הקיץ   • סוף  תהיה   3.9אירועי  גם  כמובן  הצהריים  ואחר  מגיע  אהרון  דודו  הנוער.  בפארק 

 פעילות לילדים. 

 

 גיא יפרח:

 רוי בוי. 

 

 בני כשריאל:

יתקיים ערב הוקרה למתנדבים בהיכל התרבות לכל מתנדבי העיר. מוטי,   8.9-י בוי. בקוראים לזה רו

 מזל טוב. 

 

 דובר:

 על מה? 

 

 בני כשריאל:

יש לו נכד. סוף כל סוף סבא. מזל טוב. ויש לנו גם סבא ותיק שכל שנה אנחנו מחדשים לו את המזל  

ם ביניכם כל הזמן. וכמובן למשה טוב, קוראים לו דודו מתתיהו. גם לבוריס. גם אתה, אתם מתחרי

 זיגדון, גם הוא כבר סבא ויש לו ברית מילה ונכדים. דודו וזיגדון מתחרים ביניהם. 

תחילת שנת הלימודים. כבר דיברו איתכם על חלוקת בתי הספר, אבל אני אבדוק את זה שוב פעם. 

לפתיחת שנת הלימודי אלינו  להגיע שר החוץ  מגיע שר אלינו, היה צריך  בגלל  לא  ם, אבל כנראה 

האירועים שקרו הוא ביטל את זה. ביום ראשון זה ישיבת ממשלה וקבינט וכל הסיפורים שם ולכן  

הוא ביטל. גם שרים אחרים ביטלו. אם יש שר מאצלכם או שר ממקום אחר אני אשמח מאוד לארח  

ל את איווט, אותו, את סמוטריץ, או איילת, אני אשמח. תשאלי את איילת, אני אשמח מאוד. תשא

נשמח מאוד. דרג שרים, לא חברי כנסת, כי אני לא פניתי לחברי כנסת. איווט בשבילי זה שר. נשמח 

מאוד. אם לא יהיו שרים זה קצת ישתנה, אנחנו נודיע לכם מחר בדיוק, לכל אחד ואחד את השעות 

 ותם.  וכו', אבל לרוב מתחילים בשבע וחצי, איפה שנמצאים, אם נצטרך שינויים נשנה א

 לדודו יש גם מה לומר, אליפות ישראל בפיתוח הגוף.    

 

 דודו מתתיהו: 

 לא, תבינו, זה בטלוויזיה בשידור. 

 

 בני כשריאל:

 דבר, תציג את זה. 

 

 דודו מתתיהו: 
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באוקטובר, יומיים אחרי החג, הבאנו את האלופים של ישראל. היה פה אלוף ישראל והסגן   23-ב

שלו, הבחור שנפצע בתאונה עם היד, מי שמכיר, שנקטעה לו היד באחת התאונות. הם היו אצל בני  

 באוקטובר בהיכל התרבות.  23-והפעלנו קצת לחצים שהאליפות תהיה פה והאליפות תהיה פה ב

 

 דוברת:

 ...איזה

 

 דודו מתתיהו: 

 פיתוח גוף וכושר.  

 

 בני כשריאל:

 מר ישראל.

 

 בוריס גרוסמן: 

מה שכתוב היה, גם ב'זמן מעלה', גם אתה מה שכתבת, אני מאוד מבקש, אנחנו כולם צריכים להגיד, 

לעשות שכולם   להחליט,  לא  להחליט,  לשלם. כולם צריכים  פשע בבית ספר הוא צריך  מי שעשה 

 ישלמו כסף.

 

 בני כשריאל:

. יש כבר תביעה נגד כמה הורים לילדים שעשו  היום, קודם כל יש כבר נוהג וזה עובד, שברתָּ שילמתָּ

ונדליזם בפארקים ובמקומות אחרים והם נקראו קודם כל ליועץ המשפטי לשלם את הנזק. במידה  

 כמובן לתביעה משפטית. ילכושהם לא ישלמו הם 

ספר 'אלמוג' על ונדליזם. הוונדליזם לא הכי גדול בעולם, יש שם בנושא הזה הבוקר ביקרתי בבית  

כנראה זעם של בוגרי בית הספר, אני לא רוצה לנקוב בשמות. יש חשודים, עדיין אנחנו לא יכולים 

לפרסם את השמות כל עוד לא חקרו ומצאו את האמת. היום היה שם גם המז"פ שבדק טביעות 

הוציאו דברים מהארונות וזרקו על הרצפה. לא היו גניבות  אצבע ולקח דגימות. מה שקרה שם, הם

 אגב, שום גניבה לא הייתה.  

 

 דוברת:

 איך הם נכנסו? 

 

 בני כשריאל:

 נכנסו מעל הגדר וכנראה שהיה משהו פתוח שם.

 

 אייל יפרח:

 ... מספיק שיש פועלים ו

 

 בני כשריאל:
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יש שם פועלים שעובדים שם, מסדרים שם את חדר המורים ומשפצים שם. שברו שם מחשב נייד,  

קשקשו על הקירות ועל הלוח, הרבה דברים נזרקו שם. מנורות פלורסנט, הם הפילו או שזה נפל  

ונשבר. זה ניקיון, צביעה, סידור ופה ושם גם גרימת נזק. זה נראה מזעזע, אבל בבדיקה מדוקדקת 

מו את הכיסאות, זרקו אחד על השני, כלומר התפרעו שם בחדרים, אבל לא גנבו כלום. יש זה הרי

 שם גם כתובת על הלוח עם אצבע משולשת, 'תקפצו לי' כתוב שם. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 עם השם גם. גם שם של מישהו.  

 

 בני כשריאל:

 אני מבקש לא להזכיר כאן שמות כי יכול להיות שמישהו אחר כתב. 

 

 גרוסמן: בוריס 

 לא, כך כתוב, אני לא אמרתי כלום.  

 

 בני כשריאל:

יכול להיות שמישהו אחר כתב את השם הזה. דיברתי עם יגאל, מפקד התחנה, במוצאי שבת דיברנו,  

ביקשתי ממנו לחקור את זה עד הסוף ולהביא אותם לחקירה ולהביא לנו את החומר. הנחיתי גם 

הספר לסייע מיד כדי שבית הספר יתחיל בצורה יפה, וכמובן  את רון צרפתי, אם צריכים לסייע לבית  

 לאמוד את הנזקים כדי שנגיש תביעה נגד ההורים. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 וכל בתי הספר, הכול מסודר? המנהלים, הכול? 

 

 בני כשריאל:

יש לנו שתי בעיות עם בתי ספר ממלכתי דתי. לצערי חמ"ד במחוז לא הכי זריז שבעולם, את מכירה  

זה, אבל היום כבר דיברתי עם דובר המחוז וגם עם החמ"ד. יש בית ספר אחד שהמנהלת מסרבת   את

לעזוב, ב'יפה נוף', היא באה לשנה למילוי מקום וברגע שהיא הגיעה למכרז היא לא עברה את המכרז 

 ולא רוצים אותה. היא הגישה ערעור ורוצה את הוועדה, הוועדה לא מתכנסת בגלל כל מיני סנקציות

של העובדים, של כוח אדם, שנמצאים שם במחוז, לא יודע מה סיפרו לי שם, אבל זה ייפתר בתוך  

היומיים הקרובים, ככה הבטיחו לי. בינתיים יש מנהלת שמועמדת, היא מונתה על ידינו, היא צריכה  

לקבל את האישורים הפורמליים, מנהל המחוז צריך לשלוח מכתב למנכ"ל ולעשות את זה, אבל 

 ית הלימודים, השעות, מצבת כוח האדם וחדר המורים, הוא מסודר, כך שהשנה תיפתח. תכנ

הבעיה השנייה, גם כן הולכת לקראת פתרון, בית ספר ממלכתי דתי 'צמח השדה'. יש שם מנהל טוב, 

שהגיע כממלא מקום. אותה מנהלת שהייתה, הציעו לה כמה הצעות, היא לא רצתה את זה, היא 

ספר אחרים, היא לא זכתה במכרז, אבל עכשיו הציעו לה הצעה טובה ולפי מה  הגישה למכרז לבתי

שאמר לי הממונה על החמ"ד במחוז, אלכס, שתמיד אני שוכח את שם המשפחה שלו, הוא צריך  

 לעברת את זה. 
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 דוברת:

 גליקסברג.

 

 בני כשריאל:

שהעניין הזה יסודר.  גליקסברג. הוא אמר שהשבוע הוא יגמור עם זה וגם מנהל המחוז הבטיח לי  

כלומר אני כבר העליתי למנהל המחוז. אם זה לא יעזור עד יום שלישי אני אפנה למנכ"ל. זה הסיפור. 

 בבקשה, אדוני. 

 

 יהודה אסרף:

אני חושב שאנחנו חייבים, בני, לפתוח מטה מאבק למען התושבים בנושא של הפקקים. פשוט לא 

עלינו, לא השבוע, לא רק אנחנו, כולם סובלים. אנחנו מכירים להאמין מה שקורה שם. השבוע אנחנו  

את הפתרונות, יודעים את הפתרונות, אין לנו פתרונות, אבל יחד עם זה אסור לנו להיות כמועצה, 

 כאילו לתת להם כל מיני הסברים שכולם מבינים שאנחנו נותנים הסברי סרק. 

 

 בני כשריאל:

 גם המאבק יהיה מאבק סרק. 

 

 רף:יהודה אס

 ... לא, רק שנייה, אבל לפחות זה ייתן

 

 דובר:

 לסגור את הציר. 

 

 יהודה אסרף:

רק שנייה, תנו לי לסיים. אני לא ביקשתי, אני כולה חמש דקות בשנה. אני    – לפחות זה ייתן, בני  

חושב שהמעשה שלנו, הרמת הכפפה שלנו תגרום לתושבים להבין שאנחנו איתם. מה שקורה כאן 

פשוט   בפקקים הם זה  עליך.  באים  כולם  עליך,  קופצים  כולם  בקניון,  להסתובב  יכול  לא  שאתה 

 פותחים את החלונות 'זונות, נמאסתם', כל מיני דברים כאלה שאני נתקל בהם שאי אפשר להאמין. 

עכשיו, גרוע מכל, אנשים חושבים שאנחנו הצד השני, כאילו אנחנו באים להגן על משמר הגבול, על  

שם, הם לא מבינים שאנחנו איתם בנושא הזה. אני חושב שגם למראית עין בקטע   כל מה שקורה

 הזה אנחנו חייבים לעשות מעשה. 

 

 בני כשריאל:

 אני רוצה להסביר.  

 

 יהודה אסרף:

 רק שנייה. 

 

 בני כשריאל:
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 הבנתי, הבנתי. 

 

 יהודה אסרף:

ור שבדרך שרוצים לתפוס עוד נקודה אחת. אי אפשר להסביר, יש פח"ע, אין פח"ע, יש חוליית טר

אותה וכשאתה מגיע למחסום אפילו לא פותחים בגאז' אחד. מפקד העוטף, סגן מפקד העוטף, צריך  

צירים,  סוגרים  עצמם,  לבין  ביניהם  בדברת  שם  כולם  מגיעים,  עזאזל,  אלפי  לאלף  אותם  להעיף 

צור. אני לא מאמין  עובדים ביום במקום בלילה לעשות כל מיני שיפורים כאלה ואחרים וזה עיר במ

שבשבועיים שכולם בחופש אנחנו מגיעים למצבים כאלה שאנחנו לא יכולים לצאת מהבית, יחד עם  

 מה יהיה פה, אנשים ישרפו אותנו.  1.9-זה אני מאוד חרד ב

 

 בני כשריאל:

יהודה, תן לי להסביר. אני מכיר את הנושא הזה, כבר פנו אליי כולם ובוריס ואני עובדים על זה 

נפטרים מאחריות בנושא  באמת קשה, זה על סדר היום שלנו ואנחנו לוקחים את האחריות ולא 

וחצי, משהו כזה,   11הזה. היום, אני אתן לך דוגמה, כשאני נסעתי, אמנם בצהריים, זה היה בשעה  

  50%-נסעתי לירושלים למשרד האוצר כדי להגיע להסדרים בנושא של 'מחיר למשתכן',  דרשנו שד

ושבי מעלה אדומים. לא משנה, זה נושא אחר, לא היו פקקים במחסום, לא היו פקקים בגבעה יהיו ת

 ...הצרפתית

 

 יהודה אסרף:

 וחצי בבוקר?  11

 

 בני כשריאל:

  25תן לי רגע לסיים, אני שמעתי אותך עד הסוף, אתה תשמע אותי עד הסוף בסבלנות. הגעתי לבגין,  

איחור בגלל בגין. היה פקק ארוך מהכניסה לבגין, ממש דקות     25-דקות איחור, הגעתי לישיבה ב

מהכניסה לבגין, כשאתה לוקח מכביש רמות שמאלה לבגין, בדיוק משם עד היציאה לכיוון גבעת 

 רם פקק אחד גדול. מה אני רוצה לומר? ירושלים מפוקקת כולה מכל הכיוונים. זה אחת. 

קד העוטף ויש תקלות, יש גם תקלות. למשל  עכשיו לגבי המחסום. יש לנו יחסים טובים מאוד עם מפ

נתנו להם, ברגע שיש תקלה חשמלית, אם יש תקלה חשמלית, יש לו ערכה של לוחות עץ לשים על  

הדוקרנים, יש את הטלפונים של הכוננים שלנו להגיע לתקן את החשמל וכו'. אני רוצה לומר לך, 

לו שם, לפני הרבה שנים, ואז הוא עשה היה לנו כבר ניסיון מר עם איזה מפקד עוטף שהחבר'ה קיל

 לנו דווקא. מי שאחראי על המחסום זה לא אתה ולא אני ולכן צריך לדעת לדבר בצורה הנכונה.  

 

 יהודה אסרף:

 ... בבקשה, בואו

 

 בני כשריאל:

רגע, אני לא הפרעתי לך, אתה תמשיך להקשיב. אני יודע שיש לך בעיה של קשב וריכוז. הנושא הזה, 

הזמן מדברים עם מפקד העוטף, מפקד המחסום וכדומה. צריך אמנם לדבר בתקיפות,   אנחנו כל
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אבל לא לקלקל את היחסים כי אז הוא יכול לבדוק לך רכב רכב ולא לשים עליך. אתה תלך לאן 

 שאתה רוצה, תעשה הפגנות, תעשה מה שאתה רוצה ולא תשיג. 

 

 דובר:

 אין פתרונות קסם.  

 

 בני כשריאל:

רונות. מול זה אנחנו מנסים לעשות פתרונות גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. בטווח אין, אין פת

הקצר אנחנו כבר ישבנו עם כל השרים, כולל השר סמוטריץ שקיבל אותנו מאוד יפה והבין אותנו  

טוב, נמצא גם אייל פה והיה איתי גם בוריס בישיבה הזו וכל הדרג המקצועי. כשאנחנו הגענו אצלו 

כל היו אצלו, מחברת 'מוריה' ומתכנית אב ומנכ"ל נת"י, שזה מע"צ לשעבר, כל התחבורה,   בכל מכל

 כולם היו שם, הוא כינס שם את כולם, את הסמנכ"ל ואת כולם. 

הפתרונות צריכים להיות, הגענו איתו לסיכום, האחד, לפתוח נקודה רביעית לבדיקה, נקודת בידוק 

שמאל. זה אני מדבר על המיידי, כי את זה בתוך שנה אפשר  רביעית. הדבר השני, לעשות נת"צ בצד

רוב   כי  לעשות. הדבר הבא, שאני עושה את זה כבר, בחלק יש לנו הצלחה, עדיין לא גמרנו הכול 

המנכ"לים מחכים לראות מה יקרה אחרי הבחירות, אנחנו מתחילים לשבת עם המנכ"לים לסדר  

לה שהם תושבי העיר מעלה אדומים. יש כבר  שאטל לעובדי המשרדים הממשלתיים בקרית הממש

שאטל אחד ששמים את הרכבים ב'חנה וסע', עולים על השאטל, זה המשרד להגנת הסביבה, ואני  

 חושב שגם משרד הבינוי והשיכון עשה את זה.

 

 גיא יפרח:

 מס הכנסה והתחבורה. 

 

 בני כשריאל:

 וגם תחבורה. אנחנו עושים את השאטלים. 

 

 גיא יפרח:

 בשתי שעות, ברבע לשבע וברבע לשמונה.

 

 בני כשריאל:

אזור   את  מפתחים  אנחנו  עושים,  שאנחנו  הבא  הדבר  חזור.  ופעמיים  הלוך  פעמיים  יש,  פעמיים 

לנסוע  יצטרכו  לא  שהם  כדי  שלנו  לתושבים  תעסוקה  מקורות  שיותר  כמה  ליצור  כדי  התעשייה 

 ..., זה זמן העבודה, מנהרתלירושלים. את זה עושים. בטווח הארוך, אין מה לעשות

 

 רוזי ישי:

 מה, יעזבו את העבודה ויעברו לעבוד פה? אנשים עובדים במקומות מסודרים הרבה זמן.

 

 בני כשריאל:
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אני צריך לתת להם מקומות תעסוקה כמה שיותר. מי שירצה יעבוד פה, מי שלא ירצה ייסע, אבל 

 אני אומר לך, ירושלים פקוקה, אין מה לעשות. 

 

 י ישי:רוז

 אבל הערבים, הוספת אותם בנתיב הזה. 

 

 בני כשריאל:

 שנייה, לא הפרעתי לך. אני אתן לך רשות דיבור, תני לי לסיים.  

 

 רוזי ישי:

 לא אתה הוספת, אבל הוסיפו את זה.

 

 בני כשריאל:

העניין הוא שראש הממשלה נעתר לבקשתו של ניר ברקת ופתח את הכביש, שאנחנו התנגדנו לו, גם 

 סטינאים לנסוע דרך חיזמה.  לפל

 

 דובר:

 זה גועל נפש, הם מתחילים עם הבנות שלנו.

 

 בני כשריאל:

 בסדר, אז אל תבחר בו, או כן תבחר בו, זה מה יש. 

 

 דובר:

 ... לא, מוניות פלסטיניות, כל הדרך

 

 בני כשריאל:

יפתח את כביש עזרייה לי לפני שנתיים שהוא  נלחמנו. הוא הבטיח  -א- זה מה יש, חבר'ה. אנחנו 

זעיים, שיפתח את הכביש ואז היינו סוגרים את הכביש של עזרייה אלינו והם היו נוסעים משם.  

הבטחה כתובה, מסודרת, מול כל סיעת הליכוד בכנסת. כל הזמן הם אומרים לי, אני יושב שם על  

ד שלהם 'זה בבדיקה, זה בבדיקה, אנחנו נעשה את זה, צריכים לדבר עם האמריקאים, צריכים הוורי

 ... לדבר עם

 

 יהודה אסרף:

 אז בוא נסגור לו, לפני הבחירות נסגור לו, נעשה לו שמד. 

 

 בני כשריאל:

תסגור. מה שקורה, יש לנו שר תחבורה שהוא ידיד שלנו, כדאי לתת לו את האפשרות. אין לנו הרבה  

זמן עד הבחירות, עד הבחירות אנחנו לא נוכל לעשות כלום, לא נוכל ללחוץ עליו, הוא לא ייתן לנו 

מה  אין  עד הבחירות.  להוציא כספים  פי החוקים אי אפשר  לפני הבחירות משום שעל  שום דבר 
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אני יודע שכולם כועסים, אני יודע שכולם במתח ומה שאנחנו עושים,  –לעשות. לכן אין טעם היום 

מדברים עם מפקד העוטף, מדברים עם מפקד זה, לצאת לשחרר. אבל כשיש התראה, וכן הייתה 

התראה, נכון שהייתה יום אחד תקלה, כמו שאחרים סיפרו לי, אבל הייתה התראה והתראה חמה 

ם הייתה. מה אתה רוצה שהוא יעשה? שלא יבדוק אותם? וההתראה הייתה שהם מגיעים על ירושלי

מעזרייה למחסום. עכשיו, יכול להיות שמפקד העוטף שיקר לי, אבל אני בטוח שהוא לא שיקר לי 

כי יש לי באמת יחסים טובים איתו, הטלפון שלו אצלי, הוא מרים אליי. אז מה תגידו לי? גם אם 

 ...סום עד יריחו אני לא אקח על עצמי שמישהו ייהרג בירושלים בגלל שאני רציתייהיה פקק מהמח

 

 יהודה אסרף:

 ... אתה צודק, אבל בוא נעשה משהו, איזה צעד שלנו כאנשי מועצה

 

 בני כשריאל:

בטווח הארוך. אני סוג של בן אדם שלא הולך עכשיו שופוני כדי להראות שאני עשיתי משהו כשאין  

 לא אחד כזה. אתם רוצים? תעשו את זה, אני לא עושה את זה.   מה לעשות. אני

 

 דובר:

 בני, אבל דיברנו על הסברה. 

 

 בני כשריאל:

 מערכת הסברה יוצאת כל הזמן בפייסבוק על ידי.

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ממש לא. 

 

 בני כשריאל:

 שלומית עשתה את זה. ביום שישי הוצאנו את זה, ביום חמישי הוצאנו את זה. 

 

 דוברת:

 לא, צריך לעשות איזה שהוא סרטון.

 

 רוזי ישי:

 לא ראינו.

 

 בני כשריאל:

 ...אז אנחנו נעשה את זה עוד פעם וניתן לכם את ה 

 רוזי ישי:

 אולי תתייגו אותנו, שאנחנו נוכל גם לשתף. אני לא ראיתי.

 

 בני כשריאל:
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ם שהנה עושים. הגשרים מעל  . רואים את זה בעיניי1,200,000,000הגבעה הצרפתית כבר בעבודות,  

רכס שלמה, שגם שם אנחנו לא נעבור ברמזור, בעבודות, כבר הביאו את הקורות ושמו את זה בצד 

כדי לשים אותם עליהם. כביש הטבעת המזרחית, חלק בעבודות, חלק בתכנון כדי לסיים את זה. 

 אב. כביש חיזמה כבר בעבודות כדי להרחיב אותו כדי שיעלו גם מכיוון פסגת ז

חבר'ה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו עושים את זה כל הזמן, אבל כדי להראות 'הנה אני,  

 נציג התושבים, עושה הפגנה כדי להראות שאני עושה משהו'? חבר'ה, זה לא אני.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ...זוזאבל זה הצלחה של מעלה אדומים וזה הקושי. הצלחה שאנשים רואים, שכל השנים שיכולנו ל

 

 יהודה אסרף:

 אולי נשב במחסום?

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ועכשיו הם אומרים 'מה קורה?' 

 

 יהודה אסרף:

העבודה   על  עליהם,  מפקחים  שאנחנו  יידעו  הם  נשב,  לפחות  לחודש,  רביעי  שלישי,  שני,  ראשון, 

 ... שלהם. לא יכול להיות, אתה מגיע לשם

 

 בני כשריאל:

 עשינו את זה ונעשה את זה עוד הפעם. היום לא היו פקקים, בדקתי ולא היו פקקים. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 בשמונה לא היה. 

 

 בני כשריאל:

 לא, גם בשבע לא היה וגם בשש וחצי לא היה.  

 

 דוברת:

 בשבע וחצי לא היה. 

 

 דוברת:

 בספטמבר זה יילך ויהיה הרבה יותר גרוע.  1-ב

 

 

 בני כשריאל:

יהיה יותר גרוע. הנה, אני אומר לכם, יהיה הרבה יותר גרוע בירושלים עצמה. כביש בר אילן ברור ש

 הולך להיסגר לנתיב אחד, כביש דרך חברון, הכניסה לעיר כבר סגורה לירושלים. אין מה לעשות. 
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 ברנדה הורוביץ: 

במה שאתה אז אם עושים סרטון קטן להסביר את זה? אנשים רוצים להסביר את זה. אתה צודק  

 אומר.

 

 בני כשריאל:

כמה שאנחנו נסביר זה לא יעזור ברגע שמישהו תקוע שם. אבל נסביר את זה, נסביר את זה עוד  

הפעם, עוד עשר פעמים נסביר את זה. חזקי, אתה שומע? שלומית, את שומעת? נעשה עוד ועוד ועוד,  

ל עומד בפקק שום הסבר  ברגע שמישהו בחום הזה  לך,  אני אומר  על דעתו. שום אבל  א מתקבל 

 הסבר.  

 בבקשה, אבי.

 

 אבי רחמים: 

קודם כל אני מעריך את המאמצים שלך, אני יודע שאתה וכל מי שנמצא עושה את כל מה שאפשר 

וגם יהודה עושה, כולם עושים וכולם רוצים את זה. אני חושב שצריך למקד את המאבק, לסגור  

 יפתור את כל הבעיה. לפלסטינים בחזרה את הכביש ואז זה 

 

 בני כשריאל:

 איך תסגור?

 

 דוברת:

 אבל זה חוק.

 

 אבי רחמים: 

 ...אני אומר שצריך למקד את הלחץ בכיוון הזה ולא

 

 דובר:

 אבל ביבי נתן את האישור, איך אתה עכשיו תסגור לו?

 

 אבי רחמים: 

 אני אומר, צריך למקד את הלחץ בכיוון הזה.  

 

 דובר:

 אם הוא חתם אנחנו בוא ונגיד לו 'תבטל'? בואו, לא נהיה ילדים.  

 

 בני כשריאל:

 אתה לא יכול לסגור את זה. ברגע שתסגור להם אתה סוגר גם לנו את הדרך.  

 

 אבי רחמים: 
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 למה?  

 

 בני כשריאל:

 כי נוסעים על אותו כביש. 

 

 רחמים: אבי 

 אתה סוגר את הזה לענאתא הם כולם נכנסים ויוצאים משם. זה כל הפקק, בני.

 

 בני כשריאל:

 ענאתא זה גם תושבי בנימין.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא, יש שני כבישים, יש אחד פה ואחד פה.

 

 אבי רחמים: 

 לא, יש כביש שאתה פונה בסוף המחסום ימינה.  

 

 בני כשריאל:

סיכום שהם מרחיבים. את הפנייה ימינה הם מרחיבים, הם מאריכים אותו  אז אנחנו הגענו איתם ל

 יותר כדי שהם לא יישבו לנו על המסלול. 

 

 בוריס גרוסמן: 

לא, אבל יש שתיים, שתים ושתיים. בני, מה שאני רוצה, יש בעיה קשה מאוד ומי שחושב שמחר  

בחודש אוקטובר מתחילים לבנות יהיה פתרון אז לא יהיה פתרון, כמו שבני אמר, בבר אילן, בערך  

שם. אף אוטובוס לא יעבור דרך בר אילן, לא שלנו ולא של אף אחד. נתיב אחד וחצי במקום שלושה 

נתיבים, תחשבו מה יהיה שם, זה קטסטרופה. אני ישבתי עם בני גם על עוטף ירושלים. בני, אנחנו  

ות, עוד שעות הם צריכים, מה קרה? צריכים לשבת עוד פעם לדבר על עוד שעות פעילות. אין מה לעש

הערבים  כל  ואז  סוגרים,  השלישי  את  זה,  את  סוגרים  הם  ורבע  תשע  בשעה  נתיבים,  שלושה  יש 

 מכוניות יותר. זה אמר לי סגן מנהל העוטף. יהודה, אתה מקשיב?  50נוסעים בזה. כל יום יש 

 

 יהודה אסרף:

 אותך. אתה יכול להגיד את זה עוד הפעם? אני רוצה להקליט 

 

 בוריס גרוסמן: 

מכוניות, זה מה שאמרו לי מהעוטף, נוסעים ערבים וימינה. עכשיו מה  60-50בסדר. כל יום זה עוד  

קורה? הנתיב באמצע סגור, הנתיב בצד ימין, בגלל הערבים גם כמעט סגור, אנחנו צריכים שיהיו לנו  

 ... שלושה נתיבים ואין לנו ברירה

 

 בני כשריאל:
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 צריך לבנות את הנתיב השלישי.  

 

 בוריס גרוסמן: 

זה דבר ראשון. דבר שני, מה שסיכמנו ועומדים בזה, ישבנו עם מפקד מחוז ש"י, פעם היה משש  

וחצי עד שמונה וחצי, עכשיו משש עד תשע משאיות לא עולות למעלה. זה גם פוגע במישור אדומים 

לת יעזור  עושים דברים קטנים מאוד, זה באנשים, אבל אנחנו דאגנו שקודם כל זה  שלנו.  ושבים 

 ... באמת כמעט לא עוזר כלום

 

 אבי רחמים: 

 בוריס, הם יכולים לעלות מהעלייה ואין להם בעיה בכלל, הכביש שם ריק.  

 

 בוריס גרוסמן: 

שעתיים, הבעיה הגדולה מאוד, חוץ משישי שבת שזה קטסטרופה -כן, אנחנו רוצים לעשות עוד שעה

הב והם  פעם,  את כל  איתם  ולסגור  זה  על  לשבת  צריכים  ואנחנו  בזה  עומדים  לא  והם  לנו  טיחו 

 הדברים ולכתוב כל פרט שסיכמנו, שהם יעמדו בזה.

 

 בני כשריאל:

תראה, זה יילך ויפחת במוצאי שבת, למה? כי יהיו פחות מטיילים. עכשיו חופש, יש הרבה מטיילים 

 ... שמגיעים ביום שבת

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה היה מפוצץ. ביום שישי

 

 בני כשריאל:

 לקראת שנת הלימודים זה יירד.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה קטסטרופה. 11-ביום שישי ב

 

 אבי רחמים: 

צריך לדבר גם עם מפקד המשטרה, הרכבים הפלסטינים, הם נוסעים כולם על נת"צ, לא מדברים, 

ריך לדבר איתו, שיעצור  רק עובר יהודי שם ישר 'תעמוד בצד', הם מפחדים מהם. פוחדים מהם. צ

 גם אותם.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 הוא לא עובר שם במחסום, הוא לא יכול לעבור שם. 

 

 אבי רחמים: 

 ...לא, עומדים שם שוטרים ו
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 דודו מתתיהו: 

אבי, יש בעיה שאני חי אותה, כולם לא חיים. יש שם פקקים, אבל אם הם יפתחו אנחנו ניתקע אחר  

יש פקקים, אני עומד    ג'וז  כך בקדימה. תקשיבו, אתם לא מבינים מה קורה, הפנייה לכיוון ואדי 

לפתוח את הציר  ...  אם אני הולך לכביש הישן של עיסאוויה אני נתקע ברמזור. השילוב  ...יותר מ

 הזה. אני עובר את הפקק ואני נתקע שם. 

 

 אבי רחמים: 

 אני יוצא בשש בבוקר. אני רוצה לצאת בשבע. 

 

 בני כשריאל: 

 ... לכן אני אמרתי לדודו מתתיהו להעביר את כל העסקים שלו ל

 

 דודו מתתיהו: 

 ...העברתי. אתה עד שלי, גיא? לא העברתי? הראיתי לך

 

 בני כשריאל:

 האוטו שלו מעמיס על המחסום.  הוא עם

 

 ג'קי עזרא:

 בני, יש שני דברים שבאמת צריך להעיר עליהם ואני גם הערתי עליהם לא פעם. 

 

 בני כשריאל:

 כן, אבל רוזי ביקשה רשות דיבור.  

 

 רוזי ישי:

אני קצת התפרצתי ואני מתנצלת, אבל אני חושבת שאמרתי את מה שבוריס גם אמר, חזר ואמר, 

 ים שנכנסים. את המחסום השלישי הם סוגרים. לגבי הערב

 

 בוריס גרוסמן: 

 מכוניות. 2,000כמויות, 

 

 רוזי ישי:

 באיזה שעה סוגרים את האמצעי שם? הם סוגרים בסוף אחד.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 בשעה תשע, אבל הם הבטיחו לנו עד עשר והם לא עמדו בזה.  

 

 ג'קי עזרא:



 25/8/19מיום  12ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 24 

אבל יש מקרים שאפשר לטפל, פרסונלית במקום שם. למשל סתם דוגמה, עובר מישהו מהחיילים 

או מהזה, עובר, יש לו את הזמן שלו וכבר הוא עשה את הפקק. עוצרים רכב והם יודעים בוודאות 

אותו, יש לך פינה, תעביר אותו למפרץ שם. הוא לא מעביר, עומד שהרכב הזה נתון לבדיקה, קח  

 איתו שם, עכשיו הוא מתחיל את הפקק וזה עושה את שלו. 

זה שני דברים, הדבר השלישי, הפנייה לוואדי ג'וז, סוכם עם מפקד המשטרה שהפנייה שמאלה לא 

מתבצע. אין שלט שם שמורה    יהיו שני נתיבים, יהיה נתיב אחד ואז כל הנתיבים יהיו קדימה. זה לא

דברים  אלה  אותם.  עושים  שלא  האלה,  הקטנים  דברים,  יש  אומרת  זאת  שמאלה.  פנייה  שאין 

 אלמנטריים שיכולים להיות עכשיו, היום, לא מחר.  

 

 בני כשריאל:

 דיברנו על זה איתם. 

 

 ג'קי עזרא:

ל, כי אם אנחנו נפתור את דיברנו, אני הייתי איתך בישיבה הזאת. צריך לזמן אותו עוד הפעם. חב

 הדברים האלה אנחנו יכולים לפתור את הבעיה האלמנטרית שלנו. 

 

 בני כשריאל:

משטרת ירושלים לא עושה חשבון למעלה אדומים, וגם ראש העיר אותו דבר, דיברתי גם עם משה 

ד, במיידי,  ליאון על ואדי ג'וז ושייך ג'ראח, לא רק על ואדי ג'וז, על שניהם. היו שני דברים, האח 

לסדר, כמו שאתה אמרת, את התמרורים בבוקר ולא לתת פנייה שמאלה. בטווח הארוך, דיברתי גם 

עם משה ליאון, לסדר נתיבים מופרדים כדי שאנחנו ניסע ישר ונגיע למנהרת של רמת אשכול. הוא 

ית ירושלים, נתן את זה לתכנית אב או ל'מוריה' לבדוק את הנושא הזה והם ישנים. אני לא ראש עירי

התושבים לא מבינים את זה שאנחנו די מוגבלים בירושלים, אנחנו יכולים רק לבקש ולהם יש את 

 העדיפויות שלהם. 

אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. מנהרת הר הצופים, אהוד אולמרט היה אז ראש העיר, הוא 

התנגד לזה. הוא אמר 'אני לא צריך. את הכסף הזה תשקיעו לי במקומות אחרים במערב, אני רוצה 

פתח למערב' והוא לא רצה לעשות את זה. למזלנו היה שם שאול יהלום מהמפד"ל, הוא היה שר 

אהוד  התחבורה,   של  לדעתו  בניגוד  החליט  והוא  איתנו,  טובים  מאוד  בקשרים  איתנו,  היה  הוא 

 אולמרט. אחרי שכבר פתחו את זה בא אהוד אולמרט לגזור את הסרט, 'אני עשיתי', 'אני אמרתי'.  

 

 בוריס גרוסמן: 

זה מסר רלוונטי שכולם צריכים לדעת, למעלה מתחילים לעבוד שם, תהיה פנייה ימינה בלי לעצור ו

 ...יעזור לנו. תוך חודש

 

 בני כשריאל:

כן, אתם יודעים למה הוא מתכוון? הפנייה ימינה לכיוון הגבעה הצרפתית שאחרי זה אפשר להיכנס  

 לבגין. 

 

 בוריס גרוסמן: 



 25/8/19מיום  12ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 25 

 תוך חודש וחצי זה יהיה מוכן. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 בני, משהו על מניעת אובדנות? 

 

 בני כשריאל:

 כן, בבקשה. 

 

 הורוביץ:  ברנדה

 אני יושבת ראש של מניעת אובדנות, זה תפקיד סטטוטורי.  

 

 בני כשריאל:

 רק בלי שמות.

 

 ברנדה הורוביץ: 

ברור שבלי שמות. אנחנו במעלה אדומים, אני וחנה וזאב נתחיל ממש לעבוד על הנושא הזה להביא  

ו את הדגש כרגע על  את זה למודעות בעיר. בבתי ספר מאוד מודעים, יש חוזרי מנכ"ל. אנחנו שמנ

הנושא של הבגירים, איך אנחנו מעלים את המודעות שאנשים יכולים לשים לב ולהתחיל לזהות 

שבועיים,  בעוד  אותם,  ללמד  הקהילה  ורבני  הגבאים  עם  מתחילים  אנחנו  לאנשים.  לעזור  ואיך 

היה ניסיון  שלושה שבועות, להיות שומרי סף בתוך הקהילות, כי אנחנו רואים, אפילו אתמול בערב 

 אובדנות. במעלה אדומים יש ניסיונות.  

 

 דוברת:

 המצור הזה גורם לאנשים. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

לא, חס וחלילה. זה מאוד חשוב לי שגם אתם תדעו מזה, אם אתם שומעים משהו, לפנות אליי, עוד 

שומעי שהם  בזמן  לפעול  צריכים  אנשים  איך  מנגנון  נבנה  ואנחנו  היגוי  ועדת  תהיה  את מעט  ם 

 הדברים האלה.  

 

 אבי רחמים: 

 זה רק אצל המגזר הדתי? 

 

 

 ברנדה הורוביץ: 

לא, זה בכל הגורמים, בכל בתי הספר. גם יש ילדים ביסודי שזה קורה להם, על יסודי, בגיר, אבל 

, בא לי למות', אפילו ככה, יש מנגנון שלם שפועל. בבגירים, בבתי ספר כשילד או ילדה אומרים 'אוה

הבן אדם שצריך ללכת אליו הוא רופא המשפחה ושם זה מסתבך כי אין מישהו אחראי. כרגע בעיר  

אנחנו רוצים להוביל תהליכים חדשניים ומובילים חדשים שלא נעשו בערים אחרות. דבר ראשון זה 
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כי יש המון המון בתי כנסת פה, המון קהילות, בני גם יברך שם, ואנחנו    כנס גבאים ורבני העיר, 

עושים את זה כי אנחנו רוצים שאנשים יידעו לשים לב, יידעו איך להגיב, יידעו למי לפנות. אין דבר  

 ... כזה בכל הארץ. אחר כך אנחנו בוועדת היגוי נמשיך לפעול

 

 ג'קי עזרא:

 אתם עושים את זה בבתי ספר גם? 

 

 : ברנדה הורוביץ

בבתי הספר המנגנון כבר נמצא, אבל אנחנו גם בוחנים מה נעשה ואם נעשה מספיק. מה שכן, אנחנו  

 ...רואים שבנושא של בגירים

 

 דובר:

 ... כל נושא הבגירים

 

 ברנדה הורוביץ: 

, גם בגיל what everלא, יש גם חוזרי מנכ"ל מאוד מדויקים שם. הבגירים, מאחרי הצבא עד גיל  

השלישי יש הרבה מקרים, אנחנו רוצים לבנות מנגנונים בתוך העיר שאנשים יידעו לפעול. רק אתמול 

 בבוקר קיבלתי שהיה ניסיון נוסף. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 למי הם ייפנו?   30מי שהוא בן 

  

 ישלר: אייל פ

 אבל השאלה איך אתה מכשיר את החברים שלו או את השכנים שלו שישימו לב.

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אז אני מעדכנת אתכם.

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, תודה רבה, אני נועל את הישיבה.  

 

 

 ______________________      _______________________ 
 כשריאלמר בני        מר    שמוליק        חנוך 
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה


