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 פרוטוקול  

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 

 2019בנובמבר  27יום רביעי, כ"ט בחשוון התש"פ, 

 
 
 

   ראש העיר -כשריאל מר בני   :נוכחים

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר -מר בוריס גרוסמן  

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר  -גב' רוזי ישי 

 חבר מועצה  -מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -הורביץ גב' ברנדה

 חבר מועצת העיר –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

  

 חברת מועצת העיר    -גב' מעין מור   חסרים:

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 

 

 מנכ"ל העירייה -שמוליק חנוך מר  משתתפים: 

 יועמ"ש -עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר-גב' ענת רחמים  
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 :על סדר היום

 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים.  .2

 . 2019דוח כספי לרבעון שני לשנת  .3

 אישור הקצאות.  .4

 המועצהישיבת  

 בני כשריאל:

. התב"רים עברו בוועדת הכספים פה אחד. תב"ר 15/19אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר 

מספר   של    400,000,  1900ראשון,  התקציב  כל  כמעט  הסביבה,  להגנת  מהמשרד  שקיבלנו  שקל 

. יש המשרד להגנת הסביבה, אנחנו יוצאים להסברה בטיפול בפסולת בטכנולוגיית השבת אנרגיה

 מתנגדים? יש נמנעים? עבר פה אחד. 

 

 מתקן טיפול בפסולת בטכנולוגית השבת אנרגיה  – 1900תב"ר מס'  .א

 )שיתוף ציבור, פעולות הסברה(

 מ. להגנת הסביבה -₪  400,000 - תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   400,000 –שלומים ת

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 כשריאל:בני 

, מערכות תצפית ארוכת טווח, מחוז ש"י, יהיו מצלמות שיתצפתו על מצפה נבו  1901תב"ר מספר  

מהכביש. זה נועד לביטחון, הוא כמובן יהיה קשור למוקד העירוני. קיבלנו   -   -  -ועל חלק או כל  

עבודות שקל ל   400,000שקל, סך הכול    40,000שקל, מקרן עבודות פיתוח    360,000ממשרד הביטחון  

גם פנינו לתורמים, כי יש לנו להביא עוד מצלמות  קבלניות. אני גם רוצה לומר פה שבנושא הזה 

ברשות  שקורה  מה  לאור  הביטחוני  הנושא  את  להדק  כדי  אדומים  למעלה  מסביב  אותן  ולשים 

הפלסטינאית. בסוף בדברי ראש העיר אני אתעכב על זה. אני מעלה את זה להצבעה, יש התנגדות? 

 נעות? עבר פה אחד.  הימ

 

 מערכות תצפית ארוכת טווח  – 1901תב"ר מס'  .ב

 מ. הביטחון )פקע"ר( -₪  360,000- תקבולים 

  ק. ע. פיתוח -₪    40,000-           

 ע. קבלניות  -₪   400,000-תשלומים 

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד
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 בני כשריאל:

שקלים. אנחנו רוכשים טויוטה לנד קרוזר   65,000, רכישת רכב ביטחון. זה הגדלה של  1769  תב"ר

.  24/7קצר שנועד לרכב הביטחון. יש שחיקה גדולה מאוד ברכבים שלנו כי הם עובדים נון סטופ,  

אני רוצה לומר לכם שאנחנו צריכים להחליף עוד רכבים, אבל זה המצב הכלכלי שלנו. גם כאן פנינו  

תורמים מחוץ לארץ, אני מקווה שיהיו לנו בשורות טובות בינואר, כי כל התורמים בקרנות שלהם ל

או בפדרציות יושבים במהלך חודש דצמבר ודנים בבקשות. אנחנו פנינו אליהם גם בכתב לפני כן  

  305,000וגם הגענו אליהם, אבל תורמים פרטיים זה דבר אחר. לאחר הגדלה הגיע התב"ר לסך של  

 . יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. שיהיה בהצלחה לאגף הביטחון שלנו. שקל

 

 רכישת רכב ביטחון )הגדלה(  – 1769תב"ר מס'  . ג

 ק. מכירת כלי רכב  -₪  65,000 –תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  - ₪ 65,000 –שלומים ת

 ₪   305,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . שר  פה אחדאו

 

 בני כשריאל:

, אישור הקצאות, זה גם בעקבות 4אחרי זה נגיד את זה. את הדוח נעלה בסוף. סעיף    -דוח כספי

הביקורת שעשה מבקר העירייה ודיונים בוועדת הביקורת. המנכ"ל באמת עובד קשה מאוד ביחד  

ות אחרות שנמצאות עם שרי איילון ואחרים להכין את אישורי ההקצאה לכל מעונות היום ולעמות

הזאת  הנוהלית  הפרוצדורה  את  לעשות  צריך  כשרים, אבל  לא  אומר שהם  לא  זה  שלנו.  במבנים 

והתחלנו לעשות את זה והיום אנחנו מגישים שלושה. היינו צריכים להגיש ארבעה, אבל באחרון  

 הייתה בעיה של כתיבה של מספרים. 

 

 דודו מתתיהו: 

 טעות סופר. 

 

 בני כשריאל:

טעות סופר. אנחנו נביא את זה לישיבת המועצה הבאה. אני מקווה מאוד שבישיבת המועצה יהיו  

לא רק אותו שהייתה בו טעות סופר, אלא גם אחרים. אנחנו רואים שאנחנו מתקדמים בנושא הזה 

 ומנכ"ל העירייה עושה כל שביכולתו לקדם את כל הנושא הזה.  

ייתן לנו את האישור לעובד שיטפל בנכסים, רישום נכסים אנחנו מחכים גם לאישור משרד הפנים, ש

וכדומה. בינתיים במשרד הפנים זה קצת קשה לעבור בגלל שאין ממשלה, לא רק שם, גם בשאר 

מראים  אנחנו  אם  אפילו  חדשות,  הוצאות  לאישור  נכנסים  לא  הם  ממשלה,  אין  המשרדים, 

ווה שבסופו של דבר תהיה ממשלה, שבמקומות אחרים אנחנו מקצצים ושמים את זה שם. אני מק

קשה  בבעיה  המקומיות  הרשויות  כל  לפעול.  ונוכל  ממשלה  ותהיה  בחירות  יהיו  שלא  מקווה  אני 

 מאוד. גם על זה אני אדבר בהודעות ראש העיר.  
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א', ב', ג' עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. שיהיה בהצלחה לוויצ"ו,  4אז סעיף 

   אמונה ואמילי.

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 דוח כספי רבעון שני, בבקשה, הגזבר.  - 3סעיף 

 

 מוטי ברשישת:

דוח כספי חצי שנתי. אנחנו מגישים כל רבעון את הדוח, סך הכול אנחנו עובדים לפי המתווה שאושר, 

מיליון שקל.   3.5החזוי שצריך לעמוד על  מיליון שקל, הוא גבוה מ  5.4הגירעון החצי שנתי הוא בערך  

מיליון    7אני מזכיר לכם שאנחנו בתכנית התייעלות, בתכנית ההתייעלות אישרו לנו גירעון שנתי של  

מיליון    5.5-שקל שיכוסה דרך הלוואה שתסגור גירעון עבר ובאופן מעשי הגירעון לא יגדל. אנחנו ב

יישמנו רק במחצית השנייה של השנה.   6%של    שקל מכיוון שאת תוספת החריגה בארנונה בשיעור

מיליון שקלים ואם  נייחס מיליון וחצי לחציון הראשון   3הסכום המשוערך שנגבה כתוצאה מזה הוא  

 מיליון שקלים, פלוס מינוס בכיוון של הגירעון המאושר לנו.   4-אז הגירעון יירד ל

 

 גיא יפרח:

 שרד הפנים, בגלל שיש ממשלת מעבר. יישמנו מאוחר את הארנונה בגלל הבירוקרטיה במ

 

 מוטי ברשישת:

לתת  רוצה  לא  אישורים,  מעכב  הפנים  ומשרד  מעבר  ממשלת  שיש  בגלל  נגרמו  העיכובים  כל  כן, 

יום הפסדנו כמה מאות אלפי שקלים,  23אישורים, בסוף זה עולה לנו בכסף. בגלל האיחור הזה של 

שקל ביום על   15,000-ל. הם גרמו לנו הפסד של כשק 250,000כל חודש חצי מיליון שקל, חצי חודש 

כל יום עיכוב ורק בעקבות בסופו של דבר התערבות של ראש העיר, לחצים על המנכ"ל, הם חתמו 

לנו. אני מקווה שלא יהיו הפתעות לקראת סוף השנה, דברים שאנחנו לא צופים ושכן נצליח לסיים 

 את התקציב כמו שתכננו.  

 

 בני כשריאל:

ת? אוקיי, אני עובר לסעיף הודעות ראש העיר כי זה לא צריך לעלות להצבעה. נעבור מן יש שאלו

 11:30בשעה    15.12-הקל אל הכבד. מעלה אדומים זכתה בפעם השלישית כבר בפרס דגל היופי, ב

יש את טקס החלוקה ברוב עם והדר, הרבה רשויות מקומיות נמצאות שם, בין הערים הבינוניות, 

נקראים   וערים אנחנו  בינוניות  ערים  יש  קטנות,  ערים  יש  לערים,  דרגות  שלוש  יש  בינונית,  עיר 

דגל  וגם את  גדולות, אנחנו בבינוני. בין הערים הבינוניות אנחנו קיבלנו גם את החמישה כוכבים 

היופי. כאן אני רוצה להודות לרון צרפתי, לנחמיה ולכל עובדי שפ"ע, גם בגינון וגם בניקיון ובמקרים 

ם, על כך שהם באמת כל השנה עובדים קשה ומגיע להם כאן ציון לשבח על כך שקיבלנו את אחרי

דגל היופי. זו תחרות לא קטנה, מגיעה לכאן ועדה מהמועצה הארצית לישראל יפה והם בודקים כל 
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דבר במיקרוסקופ ואם קיבלנו את דגל היופי זה הרבה הרבה בזכותו של האגף הזה. כולם מוזמנים, 

 ענת, תשלחי גם הודעות בווטסאפ לכולם. חברי המועצה, כולם מוזמנים. . 15.12

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, אולי אפשר לקחת מיניבוס לחברי מועצה ואנחנו נהיה ביחד?  

 

 בני כשריאל:

אם אני אראה נוכחות אני אקח מיניבוס, אם אני לא אראה נוכחות אז לא. אין בעיה, נעשה את זה. 

 אם תהיה נוכחות טובה נזמין מיניבוס, אם לא, אז יש לנו כמה רכבים, שיצטרפו אלינו.  

הכנת תקציב, מענקי איזון. שלשום בערב ישבנו בהנהלה המצומצמת של מרכז השלטון המקומי 

כ"ל משרד הפנים. הוא באמת רוצה לעזור, אבל ידיו כבולות בגלל שאין ממשלה. כשאין  ביחד עם מנ

ממשלה אי אפשר לאשר תקציבים נוספים חוץ מהתקציבים שנמצאים ביסוד תקציב המדינה. זה 

מיליון שקלים, בנוסף לכל הקיצוצים שהיו    3-אומר ככה, בקיצור, מעלה אדומים מקוצצת בערך ב

 בעבר. נכון?  

 

 י ברשישת:מוט

 כן.

 

 בני כשריאל:

מיליון שקל   150אנחנו הוצאנו מכתב לראש הממשלה שאכן יכניס בכל זאת את התוספת הזאת של  

 3.3המרכז לשלטון מקומי קיבל    2019-. ב2019מיליון שקל של    150-בסך הכול לכולם, שיחזיר את ה

מיליון שקל. כלומר המרכז   150, בגלל שאין ממשלה ואין החלטה אז מקוצצים  2020-מיליארד, וב

מיליון שקל במענקי   150מיליון שקל. קיצוץ של    150מיליארד, פחות    3.150לשלטון מקומי מקבל  

 מיליון שקלים בערך למעלה אדומים.  3האיזון זה 

 

 ברנדה הורוביץ: 

   -  - -וראש הממשלה כן יכול 

 

 בני כשריאל:

מיליון שקל מתקציבים אחרים. הוא   150-ראש הממשלה יכול לעשות ישיבת ממשלה ולהשיג את ה

, אבל יש לו 2020יכול לקחת קצת ממשרד החינוך, קצת מזה, קצת מזה. עדיין לא נקבע תקציב של 

מאיפה, למה? הוא לא אישר הרבה דברים, הרבה דברים לא יצאו, כמו הקייטנות של חנוכה, לא 

-יב הזה הוא יכול להביא לנו את היוצאים, קייטנת פסח בסכנה, ויש עוד קיצוצים. כלומר מהתקצ

שקל.    150 השרים   150מיליון  שכל  מאמין  אני  כסף,  הרבה  לא  זה  המדינה  לתקציב  שקל  מיליון 

יתנדבו לתת את זה רק כדי לסגור את הפערים של מרכז השלטון המקומי, כי מה יהיה? ברגע שלא 

קטנות כן ייכנסו לזה, הם ייכנסו מיליון שקל, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל רשויות אחרות    150-יהיה ה

תכנית  זה  מה  הבראה.  לתכנית  אותם  להכניס  יצטרך  הפנים  משרד  ואז  רגל  ולפשיטת  לסחרור 

הבראה? חשב מלווה, זה משכורת גבוהה מאוד לחשב הזה שילווה, זה קיצוצים פה והורדות בצורה 

פנים אמר 'רבותיי, זה אכזרית מאוד, בתפקידים ופעולות וכדומה. זה מה שקורה. מנכ"ל משרד ה
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לא אני, זה האוצר', ובצדק, זה נכון. מנכ"ל משרד הפנים רוצה לתת לנו כמה שיותר, זה ברור, אבל 

מי שמגביל אותו זה משרד האוצר, החשב הכללי ואגף התקציבים. אז פנינו לראש הממשלה וגם 

היה תשובה חיובית. אני  דיברו איתו בטלפון, חיים ביבס דיבר איתו בטלפון לידנו. אני מקווה שת

אנחנו   אז  תהיה,  אם  המצב.  זה  אבל  חיובית,  תשובה  שתהיה  מאמין  שלא  כמעט  אני  מקווה, 

  - - -ממשיכים 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 - - -מיליון שקל זה  150עוד 

 

 בני כשריאל:

זה אומר שבשנה הבאה אנחנו נצטרך לשנס מותניים, כלומר להדק את החגורה, יש לנו עוד כמה 

ים שעולים לנו כסף. עובדים ותיקים שיוצאים לפנסיה, הפנסיה בשנה הראשונה נופלת עלינו, דבר

רק אחרי שנתיים משרד הפנים מחזיר לנו, איכשהו, אם הוא יחזיר, אני לא יודע מה יהיה המצב 

מ למעלה  טוב,  לא  הוא  לנו,  שאומרים  מה  לפי  במדינה,  הכלכלי  המצב  כי  במדינה    25- הכלכלי 

ל גירעון ואת הגירעון הזה צריך להביא מאיזה שהוא מקום ואז יהיה קיצוץ. עכשיו, מיליארד שק

הקיצוץ הזה של מענקי האיזון הוא לא היחיד, הלוואי שזה היה רק זה, היינו מתמודדים עם זה, 

כלומר גם אנחנו צריכים לשלם מעבר לקיצוץ פנסיות שאנחנו חייבים לשלם, זו חובה שלנו לשלם. 

ת אגף הרווחה, יוצאת לפנסיה, חנה קראוס יוצאת לפנסיה ועוד הרבה עובדים אחרים, עופרה, מנהל

בדרגים אחרים, בשפ"ע ובאגפים אחרים, אולי גם במשאבי אנוש ייצאו לפנסיה, כל זה נופל בשנה  

אלו  צוברת,  בפנסיה  לא  תקציבית,  בפנסיה  הם  כי  כסף  הרבה  הרבה  זה  העירייה.  על  הראשונה 

. מלבד זה הקיצוץ יהיה לרוחב של הממשלה, גם במשרדים אחרים וזה 2000שנת  הוותיקים, מלפני  

ייפול על הרשויות המקומיות. למשל ברווחה, פרויקטים שהם לא ביסוד תקציב המדינה אי אפשר 

לאשר ואין ועדת כספים, צריך להעביר את זה בכנסת. ברווחה תהיה פגיעה גדולה, יש חוזים שלא 

סיפור. ראינו את קייטנת חנוכה שהייתה ועכשיו אין ואנחנו לא יודעים מה יחודשו. בחינוך אותו  

יהיה בפסח, לא יודעים מה יהיה הלאה, הצהרונים ככה ככה. פרויקטים אחרים, למשל ברווחה, 

רווחה בחינוך, מינהל ונוער, כל הדברים האלה יכולים להיות מקוצצים. אני לא אומר שיתבטלו, 

להיות בגדול. עדיין אנחנו לא יודעים מה הקיצוץ, אנחנו יודעים בינתיים   אבל יהיו מקוצצים ויכול

 רק על מענק האיזון. 

 

 גיא יפרח:

 '. חנוכה, כמו שהוא אמר, אבל עשינו פתרון יפה מאוד.  19-יש דברים שכבר קוצצו ב

 

 בני כשריאל:

 כן, מצאנו פתרון.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 השאלה אם יש לכם, ראשי ערים, היכולת לעזור לעשות אחדות? 

 

 בני כשריאל:
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אנחנו הודענו לראש הממשלה שאם אנחנו לא נקבל תשובה אנחנו נשבית את השלטון המקומי. זה 

מה שאנחנו יכולים לעשות, ולהפגין, אבל היום זה לא מעניין אף אחד. יש רשויות שהן עשירות, כמו 

תל אביב, ראשון לציון, חולון, רעננה, הם לא כל כך אוהבים לשתף פעולה איתנו  רמת גן, מודיעין,  

כי הם עשירים מאוד, אין להם מענקי איזון ולכן אותם זה לא מעניין. הם שוברי השביתה הטובים 

ביותר שיש. זו אחת הבעיות שלנו, של הרשויות המקומיות האחרות, אבל יש אור בקצה המנהרה, 

יש לנו פרויקטים גדולים   2021-, ב2021דומים, האור בקצה המנהרה זה בשנת  בשבילנו, מעלה א

נמצא  כמו אזור התעשייה שאתם רואים, שעכשיו  ייפתחו, כמו הדיזיין סיטי,  ה'  מאוד שבעזרת 

-בבנייה, כמו גני אירועים שהגישו כבר את התכניות, כמו רמי לוי שהגיש תכניות. הוא לא יהיה ב

 נתחיל לנשום.  2021-, אבל מ2022-, הוא יהיה ב2021

 

 רוזי ישי:

 מה רמי לוי הגיש? איזה תכניות?  

 

 בני כשריאל:

שנה,    15מטר מסחר באזור התעשייה. הוא קנה מגרש כבר לפני    19,000רמי לוי הגיש תכנית על  

 משהו כזה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 הוא היה חייב לבנות עכשיו. 

 

 בני כשריאל:

זמן, אנחנו הוצאנו מכתבים למינהל מקרקעי ישראל שייקחו ממנו את הוא כבר היה חייב לבנות מ

אני    -  -  -הקרקע, אבל הם לא עושים את זה. יש את הלונה פארק שגם הגישו תכניות וזה נדון אצל  

לא  ביקשתי מיונתן לזרז את תהליכי ההיתרים, כמובן על פי חוק, בכפוף לחוק התכנון והבנייה, 

 צם את הבירוקרטיה.  לעשות פרוטקציות, אבל לצמ 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 הקיצוצים, איך זה ישפיע בעצם על התושבים?  

 

 בני כשריאל:

הם יקבלו פחות שירות. לקבל פחות שירות בחינוך זה עלול לפגוע, גם במתנ"ס יכולים לקצץ, חברת 

ווחה,  המתנ"סים גם כן יכולה לקצץ, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אבל זה פחות חינוך, פחות ר

 פחות ביטחון.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 בתחבורה כבר הודיעו שחלק מהתכניות לא יעשו, זה המון כסף. 

 

 בני כשריאל:
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אני אומר לכם, אנחנו ניפגע, אבל בוא נאמר שזו מכה בכנף. יש כאלה שיקבלו מכה במנוע, רשויות 

מקומיות יקבלו מכות במנוע, בפרט הקטנות, לדעתי הם יתרסקו, ואת זה אני אמרתי למרדכי כהן.  

 גם אתמול בבוקר כשדיברתי איתו באופן אישי בטלפון, אמרתי לו 'תדע לך שאתה בנושא הזה מרסק 

 רשויות מקומיות'. 

 גיא יפרח:

 מרדכי כהן זה מנכ"ל משרד הפנים.  

 בני כשריאל:

מה עוד שפתאום בהחלטה ללא תיאום איתנו החליטו להעלות את התקציב של המועצות הדתיות. 

מה קורה? אתה צריך להגדיל בהתאם, חצי חצי. אתה לא נותן את החצי, לוקחים לך את זה ממענק 

פני כמה חודשים, אמרו לנו 'אם אתם לא תשלמו נקצץ לכם במענק האיזון האיזון. הודיעו לנו ל

 ונעביר להם'. והם התחילו לעשות את זה, הם התחילו לקצץ. 

 אייל פישלר: 

 בסוף זה גם אמור לחזור לתושבים באיזה שהיא צורה. 

 בני כשריאל:

 זה לגבי מענק האיזון.  בסדר, אבל זה גם כן קיצוץ במענק האיזון. במקום להוסיף לנו הם מקצצים.  

לגבי דיווח על הנסיעה לארצות הברית. יצאנו לארצות הברית, גם בניו יורק וגם בלונג איילנד וגם 

בברידניק. היינו שוב פעם בפדרציה האירנית, שגם הם מקוצצים, עשו ערב יפה מאוד. חידשנו את 

רחבי לימוד, מהפדרציה  ההסכם, היה סייבר ועכשיו אנחנו מקבלים מהם גם תקציבים אחרים למ

האירנית. כל השאר התמקדנו בביטחון. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם כמה דברים על ביטחון. אפשר 

 רגע להוריד את ההקלטה?  

 )הפסקת הקלטה(. 

 בני כשריאל:

, בסיוע תחנת הרדיו והטלוויזיה. יום התרמה לחיילים ביום 20.12רבותיי, 'שירותרום', ביום שישי,  

 , אני מבקש מכל אחד ואחד שמכיר בעלי עסקים או חברים.20.12שישי 

 אייל פישלר: 

 מתי? 

 בני כשריאל:

 - - -, החל משעה תשע 20.12יום שישי 

 דוברת:

 מעשר עד שתיים.  

 בני כשריאל:

ל , אפשר גם לפני כן להתרים ולעשות, כל הכסף נועד כמובן  20.12-לא משנה, לא חייבים לחכות 

 לחיילים, האגודה למען החייל במעלה אדומים. שמוליק פניאל הוא היושב ראש, נא לעזור בנושא. 

 גיא יפרח:

 אני רוצה רגע להגיד על זה מילה.

 בני כשריאל: 

 בבקשה. 

 גיא יפרח:
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אנשים שנרתעים מלתרום לאגודה למען החייל כי האגודה עברה כל מיני גלגולים והיו  יש הרבה  

 -  - -כתבות שיושב ראש האגודה מקבל משכורת כזו וכזו והמנכ"ל מקבל משכורת כזאת וכזאת 

 

 דובר:

 לפני עשר שנים. 

 

 גיא יפרח:

לה אדומים, היא ועדיין לאנשים בראש זו התחושה שלהם. צריך לדעת שהאגודה למען החייל במע 

נפרד במעלה אדומים, כל  לה חשבון בנק  יש  לאגודה הכללית, אבל היא בנפרד,  קשורה ארגונית 

הכסף הוא למעלה אדומים ואין בן אדם בכל האגודה למען החייל במעלה אדומים שמקבל שכר, 

 יוצא לטובת החיילים. 100%, 99%, לא 100%הוצאות, לא יודע מה. כל הכסף, 

 

 :בני כשריאל

שהיום הייתה לי שיחה טובה עם    -  אוקיי. ודבר אחרון שאני רוצה להביא לידיעת חברי המועצה

יחיאל ואברהם בנושא של חזרה לקואליציה. עדיין לא קיבלתי תשובה חיובית, ברגע שאני אקבל 

 -  - -תשובה חיובית אני אביא כמובן שוב פעם את יחיאל לסגנות ו 

 

 יחיאל וקנין: 

   הצבענו בידיים.

 

 דובר:

 ראיתי את השלט, רציתי לשאול אם זה אקטואלי עדיין.  

 

 בני כשריאל:

הם צריכים לתת לי תשובה, הם אמרו לי שייתנו תשובה ועדיין לא נתנו. ברגע שייתנו לי תשובה אני  

 אביא את זה לידיעתכם.

 

 

 יחיאל וקנין: 

 אני חושב שהתשובה הזאת תלויה בך, לא בהם. 

 

 בני כשריאל:

 י בעד שתהיה סגן שלי. אני יכול להעלות את זה עכשיו במועצת העיר, בהחלטה.  סגן? אנ

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 בני כשריאל:

 רגע, אתם חוזרים לקואליציה?  
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 דודו מתתיהו: 

 מוטי, נכון שהוא חייב ויסקי?  

 

 בני כשריאל:

אז הנה, אני מכריז על כך שסיעת ש"ס חוזרת לקואליציה. אני יכול להעלות לסדר היום את בחירתו 

 של יחיאל?  

 

 גילי רוגל:

 בהסכמה? בוודאי.  

 

 בני כשריאל:

בהסכמה. יש התנגדות למישהו שאני אעלה לסדר היום הצעת החלטה למנות את יחיאל לסגן ראש 

 העיר? אין התנגדות. 

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

אז אני מעלה הצעת החלטה למנות את יחיאל לסגן ראש העיר בתואר. יש התנגדות? הימנעות? עבר 

 פה אחד.  

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 אדוני, מזל טוב, סגן ראש העיר.  

 

 

 

 

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

 


