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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 

 חברת מועצת העיר )הגיעה באיחור(. –מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר  –ליאת מארק רת גב

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר   –ברנדה הורביץ  רתגב

 חבר מועצת העיר  –גר מר אברהם נ

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

  חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

  

  חסרים:   
 סגן ראש העיר   –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  –רוזי ישי  רתגב

 

       משתתפים:
 יועמ"ש לעירייה  –עו"ד גילי רוגל     

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 מנכ"ל העירייה   –מר שמוליק חנוך 

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה  –ענת רחמים  רתגב
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 על סדר היום: 
 הודעות ראש העיר.  .1

 .אישורי תב"רים .2

 . 2020דוח כספי רבעון שני  .3

מינוי רו" .4 אי  לאשר  מינוי דירקטורים, בקשה  פיתוח פרויקטים בע"מ',  ח 'מעלה אדומים 

 לחברה.

 חידוש הרכב המועצה הדתית. .5

 לעמותת 'עזרת דוד'.  420/1/7/1תב"ע  502הקצאת מקרקעין, מרש  .6

 

 שיבת המועצה י
 בני כשריאל:

ערב טוב לכולם. הודעות ראש העיר כרגיל בסוף הישיבה ויש לנו הודעות, חלקן ממש טובות. אני  

 ? עדת הכספים אישרה את זה, נכוןרוצה לעבור לתב"רים. ו

 

 מוטי ברשישת:

 כן.

 

 בני כשריאל:

אז אנחנו נאשר אותם. יש שאלות? יש בקשה של הבהרות? ברוך ה',   אם אין שאלות לגבי התב"רים

 א' עד ט"ז. יש התנגדות? יש הימנעות? עבר פה אחד.  -אז אני מעלה את כל סעיפי התב"רים מ

 

 צפון )כיכר הבדולח( 2מסירת כביש  -  2083תב"ר מס'    .א

 משרד השיכון  - 1,061,919₪  -תקבולים      

 קבלניות  וזרת ע -  ₪ 1,061,919 -תשלומים  

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 דרום 07-שיקום אתר שפיכה ב -  2084תב"ר מס'   ב.

 משרד השיכון   -₪  1,280,208  -תקבולים      

 קבלניות  וזרתע -₪   1,280,208 –תשלומים  

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד.  : החלטה              

 

 

 שצ"פים אקסטנסיביים סביב מדורגים מזרח  – 2085תב"ר מס'   ג.

 משרד השיכון   -₪  9,224,567  -תקבולים      
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 קבלניות  וזרתע -₪   9,224,567 –תשלומים  

 הצבעה: 

 12:בעד               

 ה אחד.אושר פ: החלטה              

 

 643שצ"פ אקסטנסיבי  – 2086תב"ר מס'   ד.

 משרד השיכון   -₪  8,190,000  -תקבולים      

 קבלניותוזרת ע -₪   8,190,000 -תשלומים  

 הצבעה:  

 12 :בעד               

 אושר פה אחד.  : החלטה              

 

 הקמת מעון יום מצפה נבו  – 2087מס'   תב"ר ה.

 משרד העבודה והרווחה -₪  3,668,000  -תקבולים      

 קבלניות וזרת ע -₪   3,668,000 -תשלומים  

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד.  : החלטה              

 

מס'   ו. תב"ע-2070תב"ר  המצדים,    תכנון  גשר  שכונות  דרום/מזרח   07ובינוי 

 )הגדלה( 

 משרד השיכון )הגדלה( - 1,500,000₪  -תקבולים      

 קבלניות )הגדלה( וזרתע -₪   1,500,000 -תשלומים  

 ₪  6,500,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 בית ספר 'דקל וילנאי'   M21מרחב למידה חדשני  -  2088תב"ר מס'   .ז

 משרד החינוך   -₪  80,000  -תקבולים      

 קבלניות וזרת ע -₪   80,000 -תשלומים   

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 בית ספר 'מגדים'   M21מרחבי למידה חדשניים 2 -  2089מס'   תב"ר ח.

 משרד החינוך   -₪  160,000  -תקבולים      

 קבלניות  וזרתע -₪   160,000 -תשלומים   

 הצבעה: 
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 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 בית ספר ממלכתי ג'   M21 מרחבי למידה חדשניים 2 -  2090תב"ר מס'   ט.

 משרד החינוך   -₪  160,000  -תקבולים      

 קבלניות  וזרתע -₪   160,000 -תשלומים   

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 בית ספר 'שדי חמד'    M21 מרחב למידה חדשני  -  2091תב"ר מס'   י.

 ד החינוך  משר -₪  80,000  -תקבולים      

 קבלניות  וזרתע -₪   80,000 -תשלומים   

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 בית ספר תל"י 'נופי הסלע'   M21 מרחב למידה חדשני  -  2092תב"ר מס'   יא.

 משרד החינוך   -₪  80,000  -תקבולים      

 קבלניות  וזרתע -₪   80,000 -תשלומים   

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :החלטה              

 

 

 

 

 ישיבת צביה מעלה אדומים –:  נגישות פיזית פרטנית  2093מס'   תב"ר יב.

 משרד החינוך   -₪  427,928  -תקבולים       

 קבלניות  וזרתע -₪   427,928 -תשלומים   

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד.  : החלטה              

 

 מרחבי לימוד חדשניים )הקטנה( – 1657מס'   תב"ר  .יג

 מלווה )הקטנה(  -₪  48,497  -תקבולים      

 קבלניות )הקטנה( וזרתע -₪   48,497 –תשלומים  

 ₪ וייסגר  471,503לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 
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 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 שיפוצים ובטיחות בקאנטרי ובמבנה המתנ"ס )הגדלה(  – 1847תב"ר מס'    .יד

 מלווה )הגדלה(  -₪  26,000  -תקבולים      

 קבלניות )הגדלה( וזרתע -₪   26,000 -תשלומים  

 ₪  111,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 טלפונים סלולריים )הגדלה( – 2079מס'   תב"ר  .טו

 מלווה )הגדלה(  -₪  22,497  -תקבולים      

 קבלניות )הגדלה( וזרתע -₪   22,497 -תשלומים  

 ₪  45,497לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד.  : החלטה              

 

 וץ מקווה מצפה נבו שיפ  -  2094תב"ר מס'   טז. 

 ק. מבני ציבור   -₪  200,000  -תקבולים       

 עמותת מצפה נבו  –תרומה  -₪  100,000  -תקבולים  

 קבלניות  וזרתע -₪   300,000 -תשלומים   

 הצבעה: 

 12 :בעד               

 אושר פה אחד. :  החלטה              

 

 בני כשריאל:

 בבקשה. -  דוח כספי - 3סעיף 

 

 מוטי ברשישת:

 דוח כספי רבעון שני מוגש עכשיו. 

 

 בני כשריאל:

 נכון שזה חגיגי פה היום? 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני מרגישה חגיגיות.
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 בני כשריאל:

 אני רוצה להודות לברוך אזולאי על התאורה שהוא עשה פה. 

 

 יהודה אסרף:

 תעלה לו במשכורת.

 

 בני כשריאל:

 ורת וגם נעשה את החתונה של הבן שלו פה.אני גם אעלה לו את המשכ

 

 יהודה אסרף:

 כל הכבוד לגליה. 

 

 בני כשריאל:

 גליה, תודה. דיון על התקציב, בבקשה, קצר ולעניין.  

 

 מוטי ברשישת:

מונח על שולחן המועצה. אנחנו מציגים פה, אם אתם רוצים לראות   -  חצי שנתי  2דוח רבעוני מספר  

פעילות חצי השנתית. אם אתם רואים אנחנו במיצוע מצטבר של , את ה4בתמצית, בעמוד מספר  

מיליון כאשר אנחנו עדיין בתוכנית התייעלות בשנה השנייה. אנחנו התחלנו להיות  3.381גירעון של 

 מיליון, אנחנו בתוך המספרים.  4.5בגירעון חצי שנתי של 

 

 

 יהודה אסרף:

 אולי תתחיל רגע את המשפט הקודם. 

 

 ברשישת:מוטי 

אנחנו בתוכנית התייעלות שנה שנייה כאשר יש לנו אישור לגירעון של עד תשעה מיליון שקל שנתי, 

מיליון כתוצאה מירידה בפעילות עקב   3.381מיליון ואנחנו בגירעון חצי שנתי של    4.5חצי שנתי זה  

דה בפעילות הקורונה בחצי השנה הראשונה. זה השפיע גם על ירידה בפעילות בהוצאות וגם בירי

בהכנסות כאשר יש לנו בדוח הזה דבר אחד חשוב ובולט, זה לכאורה ירידה גדולה מאוד בהכנסות 

 בארנונה.  

 

 יהודה אסרף:

 למה? תושבים פרטיים גם לא משלמים ארנונה?

 

 מוטי ברשישת:

מת מיליון נמוך יותר מאשר הביצוע שהיינו צריכים להיות בו. לעו   9.608שזה    18%לא, שנייה. של  

מרץ,  חודשים,  לשלושה  ועסקים  לתעשייה  מארנונה  פטור  של  מענק  הפנים  ממשרד  קיבלנו  זאת 

אפריל ומאי. המענק הזה מסתכם בכעשרה מיליון שקלים אז למעשה הפטור נרשם בסעיפים אחרים 
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לפי הוראות משרד הפנים, הוא נרשם בסעיף שנקרא מענקים ותקבולים ממשלתיים אחרים ששם  

 מיליון. זה בא לגשר על החוסר בארנונה.  5.434 יש לנו עוד של

 

 אייל פישלר: 

 מתי זה הגיע? זה לא הגיע בתקופה של הדוח הזה? 

 

 מוטי ברשישת:

 זה הגיע בתקופה של הדוח. 

 

 אייל פישלר: 

 איפה נמצאים העשרה מיליון האלה? 

 

 מוטי ברשישת:

ב אחרים,  ממשלתיים  בתקבולים  נמצא  זה  כרגע,  התקבול   12.968-אמרתי  פה  נמצא  מיליון, 

מארנונה באופן יחסי לתקופה, לא כולו. בנוסף לכך רואים שההנחות המצטברות בארנונה, שהיו  

, שמונה מיליון יותר. אלה הן ההנחות שניתנו לעסקים 13.478-ברבעון, הגיעו ל  5.530צריכות להיות  

עושה בארנונ אני  בגדול, אם  התקבול שהתקבל ממשרד הפנים.  כנגד  ה בתקופה הזאת של הדוח 

יש פה חוסר של ארנונה חצי שנתי של מיליון וחצי, שאם מכפילים אותו בשתיים   7.948פחות    9.608

 זה מביא למצב שיש מצב שלא נעמוד בהכנסות בארנונה בהיקף של כשלושה מיליון שקל.  

 

 יהודה אסרף:

 מיליון?  3.800-בתוך שלושה מיליון הפסד, ה זה נכנס

 

 מוטי ברשישת:

לא, זה לא נכנס, זה אומר שאם אנחנו לא נביא שלושה מיליון ארנונה וההוצאות יתנהגו כמו שאנחנו  

 מיליון, זה מה שזה אומר.   12אז נהיה בגירעון של  100%-ציפינו ב

 

 בוריס גרוסמן: 

 ואתה יודע שזה לא יהיה, אנחנו יודעים שזה לא יהיה. תפסיק, יהיה תשעה מיליון מקסימום.  

 

 יאל:בני כשר

 הוא הגזבר, הוא אוהב להוריד אותנו. בוריס צודק. 

 

 מוטי ברשישת:

 שאל אותי יהודה שאלה ישירה, עניתי לו תשובה מדויקת.  

 

 אבי רחמים: 

 אנחנו לא ניתן לך להעלות את הארנונה הפעם, שיהיה לך ברור. 
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 בני כשריאל:

 אנחנו נקצץ במשכורת של הגזבר ולא נעלה ארנונה.

 

 אבי רחמים: 

 ו ההמלצה הכי טובה שהבאת השנה. ז

 

 אייל פישלר: 

 לא מצמידים את זה לשכר הממוצע?  

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, אתה רוצה להסביר? לא הבנתי עכשיו.  

 

 מוטי ברשישת:

מההוצאות  נמוכות  יהיו  ואנחנו מניחים שההוצאות  יותר  נמוך  גם קצב ההוצאות הוא  תקשיבו, 

בוצעו. כמו למשל חגיגות יום העצמאות, הן בוצעו בחלקן, או מסיבות המתוכננות כי יש דברים שלא  

 שקל.  70,000ואירועי קיץ לא בוצעו כמעט בכלל, אבל היה מתחם שמים, אבל הפסדנו בו 

 

 גיא יפרח:

 על ההקמה.

 

 

 

 בני כשריאל:

וך  חבר'ה, גם יש לנו בערך מיליון וחצי שקל, זה עבר החלטת ממשלה, מענק ביטחון, שזה לא בת 

התקציב. בבירור שעשיתי בשבוע שעבר ביום חמישי עם מועצת יש"ע זה יגיע במהלך חודש דצמבר, 

בשבועיים הראשונים של דצמבר. אף אחד בממשלה, עכשיו כשהולכים לבחירות, לא יתווכח איתנו,  

 הוא ייתן את הכסף הזה. מתווספים לזה עוד כמה דברים שאנחנו נקבל. 

 

 אייל פישלר: 

 וגל בשיטה שהכול על המדף. אבל מוטי ד

 

 בוריס גרוסמן: 

 זו העבודה שלו.

 

 בני כשריאל:

 לא, מבחינתו הוא צודק, הוא לא יכול להגיד שיש את זה כל עוד שהוא לא קיבל.

 

 אייל פישלר: 

 כן, הוא לא יכול, הוא צריך לתת את כל הנתונים. 
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 מוטי ברשישת:

 . אנחנו מקווים שאנחנו כן נתכנס לתקציב ש

 

 בני כשריאל:

 עוד משהו? אין כאן עניין של הצבעה. יש שאלות? אנחנו עוברים לסעיף הבא.  

, יש חברה בת וחברה  "נכדה"'מעלה אדומים פיתוח פרויקטים'. זו חברה רדומה, חברה    -  4סעיף  

א' אני מוריד מסדר היום, אין טעם לעשות את זה כי  4, ואף פעם היא לא עבדה. את סעיף  "נכדה"

בהחלטה הבאה, אני רוצה לשבת עם היועץ המשפטי כדי להביא את ההחלטה לסגור את החברה  

הזאת ולכן אין טעם למנות דירקטורים. אנחנו בעלי המניות שמחליטים, אבל אני אשב עם היועץ  

 להבנה אז כמובן נביא את זה לישיבה הבאה.   המשפטי, אם נגיע

אנחנו חייבים לעשות אחרת החברה תקבל קנס, לא למנות רואה חשבון. אין טעם למנות -  סעיף ב'

רואה חשבון לחברה שלא עובדת כמבקר לחברה. זה מצריך הצבעה של בעלי המניות במועצת העיר. 

 אני צודק או לא צודק, הייעוץ המשפטי? 

 

 :גילי רוגל

 כן.  

 

 אייל פישלר: 

 אבל יש רואה חשבון.  

 

 

 בני כשריאל:

 יש רואה חשבון לחברה הכלכלית דרך חברת ביטוח.  

 

 גילי רוגל:

 יש לי שאלה לפני כן למוטי. החברה הזאת לא מדווחת לרשויות המס כחברה לא פעילה? 

 

 מוטי ברשישת:

 .היא מדווחת כחברה לא פעילה, אבל הדירקטורים

 

 גילי רוגל:

 יא בכלל לא מגישה דוחות. ה

 

 בני כשריאל:

 ן ז"ל. אבי גרינברג, יבדל"א.לדשטייאתה יודע מי הם הדירקטורים? אלי הר ניר ז"ל, ישראל גו

 

 מוטי ברשישת:

 כן, אז אין דירקטורים.  
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 בני כשריאל:

ב' להצבעה ובישיבה הבאה אנחנו נלמד את זה יותר טוב, נתייעץ  4אז אין טעם. אני מעלה את סעיף 

סעיף   ההחלטה.  את  ונביא  הפנים  משרד  עם  שלנו,  המשפטי  היועץ  יש 4עם  להצבעה.  עולה  ב' 

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 דובר:

 . היא לא פעילה, תפטורזו הדרישה של רשם החברות, שהאספה הכללית תפטור, למרות ש

 

 גילי רוגל:

בני, אני מציע בכל זאת כדי שהיא לא תסתכן באיזה שהוא קנס ועיצום כספי, זה עניין טכני, אבל 

 שקלים. 8,000זה חשוב, חבל שהיא תחטוף קנס של 

 

 בני כשריאל:

 היא לא תקבל. ברגע שאנחנו אומרים שאנחנו לא מאשרים אני חושב שפתרנו את הבעיה. 

 

 י רוגל:גיל

 אז מאשרים את זה? 

 

 גיא יפרח:

 כן, הוא אישר את זה עכשיו. 

 

 מוטי ברשישת:

 ב'.  4כן, 

 

 בני כשריאל:

 רבותיי, הנושא של המועצה הדתית, אני מעלה לסדר היום. 

 

 דובר:

  .בני, אבל עדיין אני לא מבין, אני יודע שהיא חברה לא פעילה והיא לא

 

 בני כשריאל:

שהיא לא פועלת מזמן. פעם עשו חברות חברות חברות במעלה אדומים, חשבו שאנחנו    "נכדה"חברה  

לפיתוח' והחברה  'חברה  עכשיו שעובדות,  חברות  לנו שתי  יש  ובסופו של דבר  עיר כמו תל אביב 

 הכלכלית, מספיק שתי חברות במקום שלוש, זה כל הסיפור, אנחנו רוצים לסגור אותה. 

 

 גילי רוגל:

 הייתה פעילה. חשבו להכניס לה איזה פעילות, בסוף התחרטו.  רשומה, אבל לא
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 בני כשריאל:

 אין מה להכניס פעילות, יש שתי חברות שפועלות שם, לא צריך את זה. 

 הצבעה: 

 13 :בעד               

 אושר פה אחד  : החלטה              

 

 בני כשריאל:

 בקשר עם היועץ המשפטי של משרד הדתות.לגבי המועצה הדתית, היועץ המשפטי שלנו היה  

 

 גילי רוגל:

 עם המנכ"ל. 

 

 בני כשריאל:

עם מנכ"ל משרד הדתות וככה נאמר, אמנם נתנו הארכה ועוד הארכה ועוד הארכה, אבל במידה  

שמועצת העיר לא תמנה חברי מועצה דתית השר לענייני דתות ימנה את חברי המועצה הדתית והוא 

א רוצה. אני לא חושב שזה לכבודנו שאנחנו לא נמנה. משום כך אני דיברתי יכול למנות את מי שהו

עם נציגי הסיעות, הייתה לנו השבוע עם נציגי הסיעות, דיברתי גם עם יחיאל היום ודיברתי איתו 

 אתמול בארבע עיניים והגענו לסיכום מסוים ובשלב זה אנחנו מביאים את השמות.  

כהנים שבעה חברים, שלושה נציגי עירייה, שלושה נציגי משרד  ההרכב צריך להיות ככה, במועצה מ

הדתות ונציג אחד של הרבנים. יש שלושה שהם נציגי עירייה ועוד שלושה של המועצה שממליצה 

 לשר לענייני דתות למנות אותם.  

מלי   רתבחירת שלושה נציגי העירייה למועצה הדתית: מר יעקב אהרן, נציג סיעת 'כחול לבן', גב

ם, נציגת סיעת 'מעלה ביתנו', מר שי פרץ, נציג סיעת 'הבית היהודי'. המלצת שלושת המועדים אמסל

ציפי מזרחי, נציגת סיעת 'מעלה   רתשל משרד הדתות: מר יעקב בנימין, נציג סיעת 'כחול לבן', גב

 ביתנו', נציג סיעת ש"ס, חנניה חנן אזולאי. אישור מועמד הרבנות המקומית: מר יציג אבידני.  

  

 ברנדה הורביץ: 

 שתי נשים. 

 

 בני כשריאל:

יש שתי נשים. אגב, הנשים זה על פי דרישה, על פי חוק, זה על פי דרישת משרד הדתות. ברנדה, שלא 

 תחשבי שאנחנו עשינו כאן איזה שהוא מעשה נאור, אלא זה דרישות של משרד הדתות. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 בעזרת ה' בעוד כמה שנים יהיה חצי נשים, זו התחלת הדרך.  

 

 בני כשריאל:

אנחנו בעד. יש כאן הרבה שירות שנותנים לנשים פה, כמו מקוואות וכמו דברים אחרים כמובן, ואני  

 חושב שזה טוב שיש שתיים. אני מקווה, כמוך, שפעם יהיה חצי, אבל על פי כישורים.  
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 אבי רחמים: 

 כנו בנשים.אנחנו תמיד תמ

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני יודעת. 

 

 בני כשריאל:

אגב, זה פה אחד בין הסיעות, בין ראשי הסיעות, ישבנו    -  להצבעה  5נכון. אז אני מעלה את סעיף  

וסיכמנו את זה אז זה פה אחד. אני מעלה את השמות שהזכרתי להצבעה, יש התנגדות? יש הימנעות? 

 עבר פה אחד. תודה רבה. 

 הצבעה: 

 13 :בעד               

 אושר פה אחד  : החלטה              

 

 

 

 

 

 בני כשריאל:

זה בעצם במהלך הקצאות שאנחנו    502הקצאת מקרקעין, מגרש    -  6סעיף   דוד'.  'עזרת  לעמותת 

עושים. כאן באמת אני רוצה להגיד תודה לחני כהן שנכנסה לתפקיד והיא עושה עבודה מעולה. זה 

עוד בית כנסת אחד, זה בית כנסת 'צור ישראל' ברחוב הרכס בנופי הסלע. בהתאם לנוהל הקצאת 

, פרסום 2018במרץ    8-סומים כדלהלן: פרסום ראשון לבקשת הקצאה בוצע במקרקעין בוצעו הפר

ב המבוקשת,   25.7-שני  ההקצאה  אישור  על  העיר  מועצת  בפני  ממליצה  הוועדה  עכשיו  וכמובן 

  115בהיעדר התנגדות ולאור המפורט בפרוטוקול לעיל. בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ולסעיף  

הב מובאת  המקומיות  המועצות  הפרוטוקול לתקנון  את  גם  יש  המועצה.  לאישור  להקצאה  קשה 

סעיף   את  מעלה  אני  בזה.  הקצאת   6שמצורף  אחד,  פה  עבר  הימנעות?  התנגדות?  יש  להצבעה. 

 . 502מקרקעין מגרש 

 

 ברנדה הורביץ: 

ואני רוצה לתת מחמאה כי זה היה בליקוי תיקונים שמונה שנים וועדת הביקורת וחיים, אמרנו עד 

 ו את זה. כל הכבוד, חיים.  הראשון והם סגר

 

 בני כשריאל:

 אוקיי.  

 הצבעה: 

 13 :בעד               

 אושר פה אחד  :  החלטה              
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 בני כשריאל:

 עכשיו אנחנו עוברים לעניין הפיקנטי.  

בבידוד, יש לנו ירידה ממש גדולה   212חולים מאומתים,    20-עדכון הקורונה. נכון להיום יש לנו כ

ואני מקווה מאוד שנתאפס, אבל לצערי בסוף השבוע האחרון עלינו בעשרה. זה גם תודות לבדיקות 

ה המסיביות שעשינו, ברגע שביקשנו מכולם, יותר נכון דרשנו ואחרי זה ביקשנו, בגלל כל המהומ

שקמה. יש אנשים חולים בלי תסמינים, כאן אני גם רוצה לומר לכם, דברים שאתם יודעים, ילדים 

סימפטומטיים, ולכן ברגע שהם מדביקים -נדבקים ומדביקים, אלא מה? אין להם תסמינים, הם א

אתה לא יודע מאיפה זה מגיע. אגב יש את הדוגמה הכי טובה משבוע שעבר, בגן חובה של הבת שלי, 

מהם י אחד  בדיקה,  פעמיים  עשו  שלי  הנכדות  שתי  בנות.  שלוש  ועוד  הגננת  את  הדביק  הגיע,  לד 

אתמול, השני מהם זה היה אתמול, ברוך ה' הם יצאו שליליים, אבל כל המשפחה הלכה להיבדק 

יום. לכן הבדיקות האלה מאוד    14זה    –יום, אבל אם ניקח את    12יום.    14וזה אומר שהגן סגור  

 ות.  מאוד נחוצ

פרופ' נחמן אש היה אצלנו אתמול כדי לראות איך אנחנו מתפקדים, איך אנחנו פתאום ירוקים ואיך  

כל המטה שלנו מתפקד. אני רוצה לומר לכם שהוא יצא מפה עם רושם מצוין, לא טוב, מצוין. כאן  

אלה   באמת אני רוצה להודות למנכ"ל, לגיא, לכל מי שהתעסק עם זה, למתנ"ס, לנוער שלנו, לכל

שהיו במטה ועבדו, הראינו לו במצגת ודיברנו על הכול. ברור שהייתה דרישה שלי, של עיר ירוקה 

כמו שלנו, מצד אחד לפתוח את הקניון, לפתוח את החנויות ולפתוח את בתי הספר כרגיל, לחזור  

בבית  יושבים  הם  לכם,  אומר  אני  ותיקים,  אזרחים  הזהב,  בגיל  אנשים  לנו  שיש  משום  לשגרה, 

זה במלוא המובן המנטלי שבנושא, במובן   אני אומר את  וכשאני אומר דיכאון  לדיכאון  ונכנסים 

הנרחב של הנושא. יש לנו ילדים שאני שומע משפ"ח שיש בעיה קשה מאוד בבית. אני בדקתי את 

 באלימות במשפחה. 50%-עלינו ב 2019- ל 2020הנתונים, בין 

 

 אלינה אייזנברג:

 דעת. זה דבר שלא מתקבל על ה

 

 אייל פישלר: 

 כל המדינה ככה וגם אנחנו. 

 

 בני כשריאל:

ואז אני באתי אליו בדרישה. באנו אליו בדרישה ואמרנו    – כל המדינה ככה, בסדר, אבל אם אנחנו  

על  לפקח  יכולים  אנחנו  אחד  מצד  המקומית.  לרשות  הסמכות  את  תן  ירוקים,  אנחנו  אדוני,  לו, 

החנויות, לפקח על בתי הספר, כדי שכולם יעמדו בתו הסגול. חנות שלא תעמוד בתו הסגול נסגור  

 ה. אות

 

 אלינה אייזנברג:

 אבל אנחנו באמת יכולים לעמוד בזה אם אנחנו מתחייבים? 

 

 בני כשריאל:
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מנהל  עם  שישי  ביום  שיחה  לי  הייתה  ממושמעים.  התושבים  רוב  בזה,  לעמוד  יכולים  אנחנו  כן. 

אש הקניון, שיחה טלפונית, והוא אמר לי והבטיח לי, כי הוא ידע, אני לא יודע איך הוא ידע שפרופ' 

מגיע אלינו. הוא אמר לי: בני, תאמר לפרופ' אש, אני שם פקחים, אני אשמור על הקניון, הכול הכול 

הוא מוכן. חוץ מזה שגם לנו יש פקחים, יש לנו את השיטור העירוני. אבל אם תהיה הסמכות אצלנו,  

שהעיר לכם  אומר  אני  הסמכות  את  לנו  וייתנו  בנהלים  עמידה  אי  על  הקנסות  את  הזאת   יגדילו 

תתפקד כרגיל. למה הקשישים לא יכולים לשבת בקפה ארומה? אם יעמדו לפי התו הסגול, כלומר 

ייכנסו מספר מסוים לפי שעות. גם בחדר הכושר. אנחנו יכולים להגיד לכל המנויים להגיע לפי שעות, 

יכולים אחד יגיע בשעה שמונה, השני יגיע בשעה עשר, הוא יהיה רק שעתיים, או רק שעה. אנחנו  

להפעיל את זה, העיר הזאת היא עיר מסודרת, יש כאן צוות באמת מקצועי, מהמנכ"ל  ועד אחרון  

הפקידים, אפשר לעמוד בזה. במידה שנראה שאנחנו לא עומדים בזה אנחנו נסגור את זה. במידה  

, יינות אגב, אנחנו גם נותנים דוחות לחנויות המזון. אם תיכנסו, למשל, לאיזה חנות  –שנראה חנות  

אנשים בחנות. אז מה קרה? אי אפשר להיכנס לחנות הלבשה   30,  20ביתן או מקום אחר, תראו שם  

שישה אנשים? מה ההבדל? אין שום הבדל. אין שום הבדל בין חנות בכיכר יהלום לחנות -חמישה

 בקניון. 

 

 אלינה אייזנברג:

 בני, הבעיה  היא לא בתוך החנות, הבעיה היא מחוץ לחנות.

 

 כשריאל: בני

יש שומרים בכניסה, לא מכניסים, בכניסה לקניון לא נכניס. אנחנו יכולים לעמוד בזה. אגב, בחנות 

המכולת אנשים אחד על השני. אני נכנס לשם ואני רואה גם אנשים שהם בלי מסכות או שהמסכות 

 שלהם הן רק על הפה או על הסנטר. אגב, הם מקבלים דוחות, אבל זה לא עוזר הרבה. 

 

 אלינה אייזנברג:

 כי אחרת הם לא לומדים.  

 

 בני כשריאל:

 לא, לא לומדים.  

 

 אבי רחמים: 

 אני רוצה להגיד עוד משהו.  

 

 בני כשריאל:

תן לי עוד רגע לסיים, שתי דקות אני מסיים ואני אפתח את השיחה הזאת. אז הוא אומר לי: תשמע, 

יש חוקים. וזה נכון, יש חוק צנעת הפרט וילדים וסיפורים ואם מישהו לא רצה לקחת תרופות אי  

אפשר לכפות עליו לקחת תרופות גם אם זה עלול לגרום למוות. אז הוא אומר: תסבירו, תסבירו  

מה שיותר. רבותיי, אנחנו מסבירים מהיום הראשון של הקורונה, אין רשות מקומית שהסבירה  כ

יותר מאשר מעלה אדומים, אם זה אני באופן אישי בפייסבוק, אם זה העירייה ואם זה בשילוט 

חוצות ואם זה בעיתונות המקומית, איפה לא? וחוץ מזה יש גם את ההסברה בכלי התקשורת, אם 
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וב ברדיו  שזה  נאמר  בוא  לא.  עוזר?  זה  דברים,  מיני  כל  לשם  ומביאים  הטלוויזיה    80%- רשתות 

שלא מוכנים להיבדק והם נדבקים הם   20%מהאוכלוסייה באמת נבדקים והכול בסדר, אבל אותם  

 האחרים. מישהו יודע אם הוא חולה או לא חולה?   80%-מדביקים גם את ה

, פרופ' אש הסכים איתנו. גם בכל כלי התקשורת, כולם  זה סיפור לא קל, סיפור שצריך לטפל בו. אגב

מסכימים שחייבים לעשות את הבדיקות. פרופ' גמזו,   11מסכימים איתנו, גם ברדיו ירושלים ובכאן  

שבועיים7.11-ב לפני  לי,  נדמה  את -,  לי  שייתן  חוק  שיחוקקו  מבקש  אני  בפירוש:  אמר  שלושה, 

את זה בפירוש. בשבוע שעבר ביום רביעי נציג המל"ל  הסמכות לשלוח את כולם לבדיקות. הוא אמר  

אמר שאנחנו הולכים לסגר שלישי. הוא אמר את זה בפירוש. אז חבר'ה ממה נפשך? אם אנחנו לא 

עשו בדיקות ושום   5השנייה בת    "הנכדה"ו  3-שלי בת ה  "הנכדה"עושים את הבדיקות האלה ואם  

הזה פעמיים תוך שבוע אז מה הסיפור? מה רע   דבר לא קרה, הן לא בכו, לא כלום, עברו את הדבר

 בזה? מה הרעש? 

 

 דוברת:

 העניין זה שחושבים שכופים עליהם.

 

 בני כשריאל:

עוד דבר. אתם מכירים את מוטי גלנטי, היו לי דמעות בגרון כשהוא סיפר את הסיפור הזה. ביום 

ניגשה אליי  לי: תשמע,  על הקורונה הוא אומר  בישיבה  ב'    חמישי, כשישבנו  לילדה בכיתה  אמא 

בחטיבת הביניים אצל בני אדרי, נדמה לי, היא אומרת לי: אם הבת שלי חוזרת ללמוד אני לא אוכל 

לחבק אותה ואפילו לא לשבת לידה, כי אני עכשיו עוברת הקרנות ואין לי חיסון, החיסון שלי אפס. 

, אנחנו ראינו, בחור בריא, תשמעו, אז אנחנו צריכים לסכן חיים של אנשים? הבחור מחנות הפרחים

 משה, הוא הבריא, אבל תראו אותו. 

 

 אבי רחמים: 

 אחרי סבל לא פשוט.

 

 בני כשריאל:

עם תופעות הלוואי שיש לו, הוא בקושי זז. בחור בריא, מסודר, לא חולה. אחרי שמבריאים עדיין  

יש בעיות בריאות, עדיין יש בעיות בחלקים פנימיים וכו'. יש לנו ילדים עם סכרת בכל בית ספר, 

חולי אסטמה עם כל מיני אלרגיות ומחלות חלילה ובכל בית ספר יש ילדים שיש להם אימהות או 

אבות או סבתות או אחים אחרים, אי אפשר לסכן אותם. מישהו מוכן לקחת על עצמו את האחריות  

הזאת, על מצפונו, שמישהו ילך לעולמו בגלל שלא שמנו מספיק פיקוח פה או לא בדקנו את כולם?  

 אבי, בבקשה.

 

 אבי רחמים: 

במלחמ עושה  שאתה  הצעדים  בכל  תומך  באמת  שאני  להגיד  רוצה  כל  קודם  כמי  אני  בווירוס.  ה 

שחווה דברים לא קלים גם בתוך המשפחה, שאני ראיתי את חמו של הבן שלי שתוך ארבעה ימים 

ירד למטה, אז אני רוצה להגיד, בני, תמשיך בדרך שלך. אני באופן אישי תומך בכל הצעדים שאתה 
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זל זה  אני חושב שכל הדבקה  וכן הסברת,  ולא הסברת  יגידו שזה בכפייה  גם אם  של  תעשה,  זול 

 מישהו שנגרם עוול למישהו אחר והוא מסכן מישהו אחר. אז זה מה שרציתי להגיד ותודה רבה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 . בתי הספר עכשיו, באמת רציתי שכולם יעשו בדיקות ויש בעיות

 

 אייל פישלר: 

 אבל הרבה מאוד עושים בכל מקרה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 .מעולה, אבל איך אתה

 

 כשריאל:בני 

הורים הגיעו עם הילדים שלהם   600-עברנו בין שני בתי ספר עם ניידת ובדקו אותם. ביום שהודענו, כ

 לבדיקות. גם אתמול וזה ממשיך הלאה. רוב ההורים מגיעים לדרייב אין.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 שאלה, לפעמים שואלים אותי, נגיד הילדים צריכים פעמיים בשבוע?  

 

 בני כשריאל:

יקשתי עם פתיחת הלימודים, לא ביקשתי כל שבוע להיבדק. לפחות עם פתיחת שנת הלימודים, לא, ב

ו', אני מקווה, ככה לפחות החליטו, בשבוע הבא  -ה'-מחר מתחילים ללמוד ב  –שהילדים שמגיעים  

ה' ביקשתי  אני  התיכוניים,  כבר  - מתחילים  כן  לפני  אנחנו  כי  להיבדק,  שיילכו  שמגיעים,  אלה  ו', 

 את הקודמים. בדקנו 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ואפשר לעשות את זה, כמו שליאת אומרת, רק עוד שבועיים? 

 

 בני כשריאל:

תשמעי, זו הבעיה, זורקים את האחריות על ראשי הרשויות ולא נותנים להם סמכויות. זה הסיפור.  

 זו ממשלה שכל אחד פועל לפי ההסכם הקואליציוני שלו.  

 

 ברנדה הורביץ: 

ב' ילמדו כמו  -וחלילה יש סגר אני לא יודעת אם אתה יכול, אבל האם אפשר שכיתות א'בני, אם חס  

 חינוך מיוחד?  

 

 בני כשריאל:

אנחנו עובדים לפי משרד החינוך, כל עוד משרד החינוך כובל את ידינו אנחנו לא יכולים לעשות יותר. 

צות הברית מי שקובע לגבי  משרד החינוך, לצערי, הוא בסופו של דבר קובע. את יודעת את זה, באר
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המשטרה והחינוך זה ראש העיר, כלומר מועצת העיר. כאן המשטרה, היא תרצה היא תשתף איתך 

פעולה, לא תרצה היא לא תשתף איתך פעולה. משרד החינוך לא מתייחס בכלל, משרד החינוך הוא 

 יותר וסת מאשר מייעץ ועוזר ומסייע. הוא רגולטור.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 ב'?-אפשר לעשות בקשה מיוחדת לכיתות א'אולי 

 

 בני כשריאל:

 אין, אין, אי אפשר.

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני פשוט דואגת. 

 

 בני כשריאל:

 מה זה? אני מודאג יותר ממך. 

 

 אייל פישלר: 

 בני, אתם צריכים להנחות את המורים לפתוח חלונות בכיתות, למרות שחורף וקר וגשם.

 

 בני כשריאל:

אנחנו נעשה את זה. ראיתי את זה. אתה כתבת את זה או ברנדה? מישהו כתב לי. מה שאני רוצה 

לומר, הייתה לי עכשיו שיחה עם טל לבן, כל בתי הספר מאורגנים לפתיחה מחר בבוקר, נקיים, 

 ו'.  -ה'-מסודרים, מתוקתקים, ל

 

 דוברת:

 מה לגבי ימי שישי, מתי הגנים וכולם חוזרים?  

 

 ל:בני כשריא

הבעיה של הגנים, אני גם הנחיתי כדי למצוא להם פתרון, מנסים למצוא לזה פתרון. אי אפשר לפתוח  

את הגנים ככה סתם. אני הבנתי שמבשרת, שפתחו שש חזרו לחמש, ואני  הבנתי שגם מועצה אזורית  

ד רק בנימין היו שישה ימים, חזרו עוד הפעם לחמישה ימים. איפה הבעיה? הסייעות יכולות לעבו

בשלושה גנים ולא יותר. הבעיה היא כוח אדם. אנחנו צריכים לגייס כוח אדם. כוח אדם, קודם כל 

בעיה למצוא אותו, כוח אדם מסודר, אני לא יכול כל מאן דבעי להביא אותו, זה לא בייביסיטר של  

נחנו  השכנה. הדבר השני זה התקציב לזה, לא היה לנו את זה בבסיס התקציב שלנו. בכל מקרה א

מנסים להיכנס, אתמול דיברתי עם גיא, שהוא אחראי על הנוער וגם עם איתמר וכולם, לנסות לגייס 

, אנחנו מנסים לדבר עם בנות השירות הלאומי, הם לא מוכנים, כלומר אסור להן לבוא  ש"שאת ה

 , שאסרו על בנות השירות הלאומי להגיע לשם.  וזה לא טוב, ברנדה

 

 ברנדה הורביץ: 
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 זה מעצבן.

 

 דוברת:

 חבל ממש, זה יכול היה לתת כוח טוב. 

 

 ברנדה הורביץ: 

  –פה, כולם מגויסים ו "ש הש

 

 בני כשריאל:

אנחנו עובדים על זה עדיין, אני מקווה שיאשרו את זה. גיא אומר שיכול להיות שאישרו היום או 

משהו כזה, אני עדיין לא שמעתי שאישרו, אבל יש על זה מאבק. יתרה מזאת, הנושא של פרויקט 

פר"ח, הסטודנטים, אנחנו נכנסנו לזה וגם הייתה לי במשך היום שיחה עם יושב ראש דירקטוריון  

שקל. מה שקורה עם הסטודנטים של פר"ח, הם   10,000מפעל הפיס כי מפעל הפיס נותן להם כסף,  

תאימים להיות מחליפים, אבל בינתיים כבר יש להם חניכים שהם אומרים שהם לא מוכנים הכי מ

למצוא  אני מנסה  נוצרה איזה שהיא בעיה.  אז  לעבוד אצלנו,  ולהגיע  עזוב את החניכים שלהם  ל 

מהם, משהו כזה, הם בכל זאת יבואו ואנחנו ננסה   10%פתרון עם מפעל הפיס ועם פר"ח שאולי  

ראל הך מפעל הפיס ודרך פרויקט פר"ח. אבל זה לוקח זמן. אז מה שאני ביקשתי מלפצות את זה דר

 . ומשמוליק

 

 שמוליק חנוך:

 אתה רוצה שאני אעדכן?  

 

 בני כשריאל:

 כן, תעדכן. אולי אני לא שמעתי את הכול.

 

 שמוליק חנוך:

  15-ל 12בין הסיפור הוא מאוד מאוד מאתגר. ברמת העיקרון כדי להפעיל ימי שישי חסר לנו משהו 

 סייעות, בגלל הסיפור של הרוטציה. 

 

 בני כשריאל:

 כל יום. 

 

 שמוליק חנוך:

, תעשו את המתמטיקה, אנחנו  15או    12שקל בערך כפול    100,000כן. תחשבו שמשרת סייעת עולה  

, אנחנו עדיין לא יכולים להתחייב, לא מהשבוע הקרוב, אלא משבוע מתכונת מדורגתעובדים על  

שנפ עובדים שנמצאים בבית ובאמצעות אחריו,  וזה באמצעות ביטול הסדר של  לטרום חובה  תח 

יומיים נוכל לפתור את הסיפור -הסכמה שאנחנו כן נעסיק בנות שירות לאומי. אני מקווה שתוך יום

 באופן מלא לקראת יום השישי הבא, רק לטרום חובה. 
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 אלינה אייזנברג:

 . יח לך אז זה יתקדם גם לואז מן הסתם אם זה יהיה פיילוט וזה יצל

 

 גיא יפרח:

 זה לא פיילוט. 

 

 שמוליק חנוך:

 אין כוח אדם, נקודה. כרגע לטרום חובה אנחנו מקווים מאוד ומאמינים שנצליח לייצר פתרון.  

 

 בוריס גרוסמן: 

שמוליק, לדוגמה יש לנו מתנדבות, סבתות צעירות, שיצאו לפנסיה מוקדמת, הן בשמחה יעשו את 

 זה.

 

 שמוליק חנוך:

 . יש ארגון במעלה אדומים של פנסיונרים

 

 

 

 בוריס גרוסמן: 

, פנסיה מוקדמת, למה שלא יעשו את זה? הן בשמחה יעשו 55,  50לא, אבל צעירות, סבתות צעירות,  

 את זה. 

 

 בני כשריאל:

הם לא מוכנים. בוריס, אלה שיצאו לפנסיה לא מוכנים בגלל שהם נמצאים בגיל סיכון ואם הם יגיעו 

לגן ילדים ואותו ילד, שאין לו תסמינים, עלול להדביק אותם, ואתם יודעים, חלילה עלול לקרות 

 להם משהו. גם אני לא הייתי לוקח את זה.  

 

 אייל פישלר: 

 גם הייתה גננת אחת שנפטרה. 

 

 ריס גרוסמן: בו

 . 56, 55בני, אני מדבר על פנסיה מוקדמת, 

 

 ברנדה הורביץ: 

לא, אני כבר דיברתי עם הרבה אנשים לגייס את כל הפנסיונריות חברות שלי, הן מקסימות, אבל הן  

 פוחדות.  

 

 בני כשריאל:
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ולא   זה כבר מסוכן. מי שיש לה איזה משהו. חבר'ה, אני לא רוצה לסכן אותם  55בוריס, גם גיל  

 רוצה לקחת סיכונים.

אנחנו נכנסים לעידן התקשורת הטובה ביותר, המתוחכמת ביותר, במדינת ישראל. היום היה אצלנו 

הנדל. הנושא של ההעצמה ומהירות האינטרנט התחיל כבר הרבה לפני, אבל   שר התקשורת יועז

אני נותן לו את הכבוד. חברת פרטנר, הוא התקשר    -מה? אני אגיד למישהו שבא אליי שאני לא  

וחצי כחודש  לפני  טובה  -אליי  יותר  הרבה  תהיה  אדומים  שמעלה  רוצה  אני  לי:  ואמר  חודשיים 

 . ם סיבים אופטיים. מה עושה סיב אופטי? סיב אופטיבתקשורת, כלומר אנחנו מכניסי

 

 יהודה אסרף:

 . 200-ל 50מגה. מה שאנחנו, מאות מקבלים בין  1,000הוא נותן 

 

 גיא יפרח:

 .  1,000-ל  40-מגה. זה מ 40היום רוב הבתים עובדים על 

 

 יהודה אסרף:

 .  1,000-מגה ועכשיו פתאום אתה מתחיל להטיס ב 40

 

 בוריס גרוסמן: 

 .  1,000-רבע מהבתים במעלה אדומים ב כבר

 

 גיא יפרח:

30%. 

 

 יהודה אסרף:

 אבל השאלה אם זה רק לבניינים או גם לווילות? 

 

 בני כשריאל:

 גם לווילות.

 

 גיא יפרח:

 . 2021לווילות זה 

 

 בני כשריאל:

 . גם לווילות, גם לבניינים, גם לתעשייה, גם למוסדות ציבור וגם לגני ילדים. תוך חודשיים

 

 יהודה אסרף:

 .דיירים זה 13-12כי לא שווה להם, כי בניין של 

 

 גיא יפרח:
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 ' גם לבתים צמודי קרקע.21לא, הם הבטיחו שעד אמצע 

 

 בני כשריאל:

הם רישתו. היום היה טקס חנוכת הדבר הזה, הוא אמר לי: תוך חודשיים אנחנו מרשתים   30%כבר  

של   הראשונה  ובמחצית  התעשייה  לאזור  גם  נכנסים  הם  העיר,  כל  גם 2021את  אוטוטו,  שזה   ,

 הווילות, כולל בית אסרף, יחוברו. זה משהו אדיר, הדבר הזה.  

 

 יהודה אסרף:

וריד דאטה, להחליף בין טלפונים, נוסע להולילנד, מחליף שם, זה בדיוק זה מטורף. נגיד יש לי לה

 רבע שעה, פה זה יומיים וחצי.  

 

 ברנדה הורביץ: 

אני מדברת על    -  -  - הייתי  היום בבית המשפט. רק שיידעו התושבים שהיום התחיל בית המשפט  

שלנו היו שם, אלה   אסון נחל צפית, שהיום התחיל המשפט בבאר שבע, הייתי שם, שתי תלמידות

אור ז"ל, שרי קורט שהיה לה חיילת מצטיינת, לא מזמן. רק אני רוצה לחזק, כל הזמן מדברים על 

 הבטיחות ושמירה על החיים, רואים כמה שזה חשוב. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 את ראית מה שהיה עם התנין?  

 

 ברנדה הורביץ: 

 זה חשוב מה שהוא אומר, כל הזמן לא לשכוח את זה.

 

 י כשריאל:בנ

כדי לסכם את שר התקשורת. אני רוצה לומר לכם, הקשר האישי עם השרים והידידות שהייתה לי  

איתו עוד מהיותו ראש ההסברה במשרד ראש הממשלה, הרי הוא התפטר בגלל נושא מסוים, שלא 

ם, נעלה אותו פה, לא יפה, כשיש קשרים טובים וכו' אז אנחנו הראשונים לקבל. הגענו היום לסיכו 

מה שאמרו לאיריס אלפסי שהם לא יחברו את בניין העירייה ואת מוסדות החינוך והיא נבהלה, אז 

היום מנכ"ל פרטנר ביחד עם השר סיכמנו שמחברים את כולם, את כל מוסדות הציבור, את כל 

מוסדות החינוך ואת העירייה. אני אומר לכם, זה משהו טוב. אז באמת אני רוצה למסור לו באמת 

 ה בשם כל מועצת העיר.תוד

תודה שנייה מגיעה לשני שרים אחרים שהיו גם כן בשבוע שעבר, חילקו מחשבים. אגב, שמוליק, 

אני דיברתי עם מנהל המחוז, ישנם כמה בתי ספר שהודיעו שהם צריכים עוד כמה מחשבים, גם פנו 

למ יעשו רשימה  עם מנהל המחוז, הוא אמר שבתי הספר  י חסר, אם זה אלינו משפחות, דיברתי 

עשרות אנחנו נשלח להם ואני גם אדבר עם השר יואב גלנט שיעשה את זה. הסיפור הוא שהוא היה  

 .פה ב

 

 יהודה אסרף:

 מה הקריטריון לקבל את המחשב, אפשר לדעת? 
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 בני כשריאל:

כן, רווחה, דרך מנהלי בתי הספר. המחשבים ניתנים ישירות למנהלי בתי הספר, הם לא עוברים דרך  

 הרשות המקומית, ישר למנהל בית הספר ולתלמידים לפי רשימה מסודרת שהעבירו.  

 

 דובר:

ילדים בבית  שני  עם הזומים  עכשיו  כי  בני, שזה כמעט אפילו בחזקת מותרות  להגיד,  אבל צריך 

 הביאו להם שניים.צריכים ו

 

 בני כשריאל:

 אבל זה בהשאלה. 

 

 גיא יפרח:

 השאלה, בסדר. נראה אותם מקבלים חזרה. הם חייבים להגיד השאלה.

 

 בני כשריאל:

שקלים. אנחנו נותנים מחשב לכל ילד כל שנה, זה   200השאלה, והם נותנים צ'ק פיקדון של איזה  

 ל משרד החינוך נותן את זה בהשאלה.מתנה, מה שאנחנו עושים ביחד עם מפעל הפיס, אב

 

 דובר:

 כמה הם חילקו פה?

 

 בני כשריאל:

מחשבים לכל בתי הספר, נשארו כמה עשרות לפי מנהלי בתי הספר, אנחנו צריכים לקחת את   960

 השמות, לרשום את זה ואני מקווה שנקבל את זה.

 

 גיא יפרח:

 מון, שהיה פה רכז השכבה שלי.אתה יודע מי מטפל בזה במשרד החינוך ספציפית? עופר רי

 

 יהודה אסרף:

 גיא, איזה מחשב?

 

 בני כשריאל:

מול  יושבים  ואנחנו  השר  עם  בא  גם  הוא  באמת,  ידידנו,  דודי  גם  היה  לפטופ.  האחרונה,  המילה 

העוזרים שלו לכמה תוכניות כמו תוכנית למגשימים, סייבר, הוא יבוא לכאן לביקור, קבענו תאריך  

איתו  הייתי  היום  לנו,  לעזור  רוצה  באמת  הוא  דצמבר.  חודש  במהלך  פה  לביקור  יבוא  שהוא 

בווטסאפ בעניין, הוא לקח על עצמו גם לעזור לנו בנושא של שכנוע ראש הממשלה בסלילת   בתכתובת

 זעיים עזריה. הייתה לי שיחה לא קלה עם מירי רגב בעניין הזה, כשרת התחבורה.  -כביש א
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 יהודה אסרף:

 קרא אותם לסדר, תגיד לי מה זה. 

 

 בני כשריאל:

 . לא, אני רמזתי להם את זה, אבל זה לא להקלטה

וכמובן לשר החינוך   אז אני רוצה להודות לדודי שהוא מייצג אותנו בפני הממשלה ובפני הכנסת 

 יואב בשם מועצת העיר.

הביקור האחרון שהיה לנו זה היה השר רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת. השר רפי פרץ הגיע 

אם אייל ב'בית היהודי', ב'ימינה',  לפה והייתה לנו ישיבה טובה. הוא בא ביחד עם אייל, אני לא יודע  

שמאלה או אצל סמוטריץ', תחליט. בכל מקרה הייתה לנו ישיבה פורייה וטובה. ביקשנו ממנו שיהיה  

שר לענייני ירושלים רבתי, למה דווקא בירושלים? בירושלים יש ראש עיר, מה, הוא צריך להיות 

ב, מעלה אדומים, ביתר, אפרת, גוש עציון  ראש עיר חליפי? ברגע שהוא יהיה ירושלים רבתי, גבעת זא

אז זה סיפור שונה, אנחנו מתחילים לעבוד על איזה ראייה מרחבית ותכנון מרחבי. הוא לקח את זה 

 ממש בשתי ידיים. 

מרכז  ההתיישבות.  מוזיאון  בבניית  ממשלה  בתקצוב  לנו  שיסייע  ממנו,  שביקשנו  הבא  הדבר 

מיליון שקל ממשרדי הממשלה. המרכז הזה   13.5יש כבר    מבקרים, יותר נכון, על שם שמיר בפארק.

זה שם מיתולוגי בהסתדרות   35עולה בערך   זה דובדב,  מי  שיודע  גם  דובדב, מי  מיליון שקלים. 

הציונית, הוא היה יושב ראש ההסתדרות הציונית והוא מתחיל לכהן אוטוטו כיושב ראש קק"ל. 

כן סוף כל סוף יתגייסו לסייע לנו בעניין הזה. אייל נכנס כבר בשבוע שעבר. ואני מקווה שקק"ל גם 

 לקח על עצמו לשבת עם דובדב ואני מקווה שהנושא הזה ייפתר.

תראו כמה שרים, הייתה לנו פגישה אצל ידידנו, שר הבט"פ, הוא ממש שומר, להיכנס רק שניים, 

יו בזום גם אצלו רק שלושה, השארתי חבר'ה בחוץ, הגענו שלושה, נכנסנו רק שניים, כל השאר ה

מפקדי   בקשת  לפי  בכבאות,  אדם  כוח  במשטרה,  אדם  כוח  של  סעיפים  כמה  העלינו  אצלנו.  וגם 

המחוז, העלינו את הנושא של שטחים שאנחנו צריכים לקבל מהם כדי לסדר את השבילים. לומר 

כה  לכם את האמת, בסדר, הייתה ישיבה בסדר כזה, לא התרגשתי כל כך כשיצאתי. כל הזמן הוא ב

 לי שאין לו תקציב, אבל אני מקווה שהעניינים יסתדרו.  

מיני   כל  יהיו  הטבות.  שיציעו  העסק  בתי  את  תפרסם  העירייה  דצמבר,  במהלך  עסקים  שבוע  יש 

מבצעים עם החנויות, אנחנו נקרא כמובן לקנות כחול לבן תוצרת מעלה אדומים, אני מקווה שזה 

יעזור להם. כמו שאמרתי, אני גם מנסה כמה שיותר לשכנע גם את שר האוצר, אני נפגש איתו, נדמה 

בש מאמין  לי  אני  אדלשטיין,  ליולי  הודעה  השארתי  בקניונים.  גם  החנויות  את  לפתוח  הבא,  בוע 

שהוא יחזור אליי. לא ייתכן שבעיר ירוקה החנויות לא ייפתחו, אנחנו נפקח עליהם טוב. חנות שלא 

 תהיה טובה, כמו שאמרתי, נסגור אותה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 על זה.בני, עכשיו יש ישיבה, אולי הם מחליטים גם 

 

 בני כשריאל:

 יכול להיות. 
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 ברנדה הורביץ: 

בני, בחנויות שיש במעלה אדומים, אולי לשים גם את האתרים שלהם, שאפשר יהיה לקנות גם דרך  

 האתר, לא רק בתוך החנות. 

 

 בני כשריאל:

כן, צריך שיתוף פעולה. בכיכר יהלום, מי שהולך לכיכר יהלום רואה כבר שאנחנו לאט לאט משפצים 

 ת הכיכר ונקווה שיהיה בסדר.  א

 

 דודו מתתיהו: 

אני רוצה להגיד דבר אחד, באגף הספורט בחרנו מנהל אגף ספורט, בן חדד. הוא עשה את המבחנים, 

הוא היה בתוצאות הכי גבוהות, לא היה קל, הרבה ניגשו. אתמול ראינו תוצאות ראשוניות שפעם  

תוך המגרש, היו ארבע מצלמות, עמדות שידור,  ראשונה בעיר כמו שלנו היה שידור מתוך המשחק, ב

 העברנו בלייב לכל התושבים.

 

 דובר:

 היה שידור מדהים. 

 

 

 דודו מתתיהו: 

למעלה  המלח  מים  מרוץ  לעשות  הולכים  אנחנו  בקרוב  טוב.  בניצחון  זכינו  גם  לכם.  אומר  אני 

 . 21-ו 42קילומטרים,  76אדומים, יש שלושה מקצים, מלמטה אלינו לכאן. זה ריצה, 

 

 דוברת:

 מאיפה מים המלח? 

 

 דודו מתתיהו: 

 ליד מצוקי דרגות, באזורים האלה. זה בשביל מאמץ כוח. 

 

 :בני כשריאל

 מי שישרוד ניתן לו תעודה. 

 

 דוברת:

 אין בעיה, תכין לי מעכשיו. 

 

 בני כשריאל:

 את תרוצי את כל העלייה הזאת?

 

 דוברת:

 אני יכולה לרוץ הפוך, את הירידה. 
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 דודו מתתיהו: 

זה דבר שיהיה מתוקשר, זה ארצי, וזה דבר שסוף סוף מגיע לאזורים שלנו, לא רצים בכנרת ולא 

 רצים בבאר שבע. זה דבר מדהים. רצים בטבריה ולא 

 

 בני כשריאל:

עוד מישהו רוצה לומר משהו לפני שאנחנו נועלים את הישיבה? חבר'ה, תודה רבה, שיהיה לנו שבוע 

 טוב והצלחות.  

 

 

 

 

 
 

______________________  _______________________  

  מר שמוליק חנוך
  מנכ"ל ומזכיר העירייה

  מר בני כשריאל
  ראש העיר


