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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 יהודה אסרף                              

 חברת מועצת העיר  –ליאת מארק  רתגב              

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים               

 חבר מועצת העיר  –ג'קי עזרא  מר              

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר               

 חברת מועצת העיר –ברנדה הורביץ  רתגב              

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

  

 חסרים:            
 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין                                                     

 חבר מועצת העיר –מר דודו מתתיהו                          

 חברת מועצת העיר  – מעין מור  רתגב            

 חברת מועצת העיר –אלינה אייזנברג רת  גב            

 חברת מועצת העיר   –רוזי ישי  רתגב           

 

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

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                                          

 מנכ"ל העירייה   –מר שמוליק חנוך    

 בזום  -גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת    

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה –ענת רחמים  רתגב                                         
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 על סדר היום:
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 .אישורי תב"רים .2

 
 סגירת תב"רים. .3

 
 . 2020רבעון שלישי לשנת   –דוח כספי  .4

 
, בית הכנסת  28רחוב הרכס    420/1/7/1תב"ע    502הקצאת מבנה לעמותת 'עזרת דוד', מגרש   .5

 'צור ישראל'. 

 
  109/1, מגרש  580389468הקצאת מבנה לעמותת 'בית הכנסת האשכנזי מעלה הצופים', ע"ר   .6

 ב מצפה נבו. רחו

 
הקהילה    .7 למען  התנדבותית  לפעילות  מבנה  לבניית  שרה'  'יד  לעמותת  קרקע  הקצאת 

 . 110, מגרש 26בתחומי ייעוץ והשאלת ציוד רפואי, רחוב נתיב האפוד 
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 ישיבת המועצה 
 בני כשריאל: 

, התב"רים עברו פה אחד בוועדת הכספים, כלומר 31-20אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מספר  

אני רוצה קודם כל להעלות את התב"רים להצבעה ואחר כך כמובן    ,כל נציגי הסיעות היו שם ולכן

 הודעות ראש העיר.  

  2097תב"ר מספר  עולה להצבעה,    2096עולה להצבעה, תב"ר    2095עולה להצבעה, תב"ר    2005תב"ר  

מספר   תב"ר  להצבעה,  תב"ר    2027עולה  להצבעה,  תב"ר    1955עולה  להצבעה,  עולה   1967עולה 

תב"ר   מספר    1904להצבעה,  תב"ר  להצבעה,  מספר    2080עולה  תב"ר  להצבעה,  עולה   2098עולה 

עולה להצבעה,   2100עולה להצבעה, תב"ר    2099עולה להצבעה, תב"ר    2023להצבעה, תב"ר מספר  

מספר  ת תב"ר    2101ב"ר  להצבעה,  התנגדות?   2016עולה  להצבעה.  מעלה  אני  להצבעה.  עולה 

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 עבודות בטיחות במוס"ח )הגדלה( -  2005תב"ר מס'    .א

 משרד החינוך )הגדלה(  - 52,500₪  -תקבולים      

 מלווה )הגדלה( -₪  35,000  -תקבולים  

 קבלניות  תוזרע -₪   87,500 -תשלומים  

 ₪   122,500לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 סיוע ברכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק -  2095תב"ר מס'   ב.

 מפעל הפיס  -₪  59,160  -תקבולים      

 ( 2020)מלווה   -₪  10,440 -תקבולים  

 קבלניות  וזרתע -₪   69,600 -תשלומים  

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

      

 מטריים )תקשורת אופטית אלחוטית(יגלים מיל -  2096תב"ר מס'   ג.

 (  2020מלווה ) -₪  96,000  -תקבולים      

 קבלניות  וזרתע -₪   96,000 -תשלומים  

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

  

 יח"ד  44 –לים יאינפ – 2097תב"ר מס'   ד.

 משרד השיכון   -₪  5,719,768  -תקבולים      

 קבלניות וזרתע -₪   5,719,768 –תשלומים  
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 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 (שינוי שם) הרחבת חדר כושר – 2027תב"ר מס'   ה.

 מלווה - 130,000₪  -תקבולים      

 קבלניות  וזרתע -₪   130,000 -תשלומים  

 'שיפוץ בריכת פעוטות' -שינוי שם ל 

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 הצללות בשצ"פ )הקטנה וסגירת תב"ר( -1955תב"ר מס'   .ו

 ( )הקטנה( 2020מלווה ) -₪  180,000  -תקבולים      

 קבלניות  )הקטנה( וזרתע -₪   180,000 -תשלומים   

 לאחר ההקטנה יגיע התב"ר ליתרת אפס וייסגר   

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 החלפת עצי פיקוס )הקטנה וסגירת תב"ר( -  1967תב"ר מס'    .ז

 )הקטנה( -( 2020מלווה ) -₪  80,000  -תקבולים      

 )הקטנה( -קבלניות  וזרתע -₪   80,000 -תשלומים  

 לאחר ההקטנה יגיע התב"ר ליתרת אפס וייסגר  

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 רח' הר גדור )הגדלה(  -חניות -  1904תב"ר מס'    .ח

 )הגדלה( -( 2020מלווה ) -₪  50,000  -תקבולים      

 )הגדלה( –קבלניות  וזרתע -₪   50,000 -תשלומים  

 ₪   100,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 )הגדלה( 'חלל ותעופה'נגישות פיזית פרטנית ביה"ס חט"ב  -  2080תב"ר מס'   .ט

 החינוך  )הגדלה( ערכתמ -₪  11,957  -תקבולים      

 קבלניות )הגדלה( וזרתע -₪   11,957 -תשלומים  
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 ₪   540,155לסך של  לאחר ההגדלה יגיע התב"ר 

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 ס 'תומר רחל' ביה" M21מרחב למידה חדשני  -  2098תב"ר מס'    .י

 החינוך  ערכתמ -₪  80,000  -תקבולים  

 קבלניות  וזרתע -₪   80,000 -תשלומים  

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד:החלטה              

 

 שיפוץ ומתקנים )הגדלה( ,שדרוג אולמות ספורט -  2023תב"ר מס'   .יא

 מלווה  )הגדלה( -₪  148,760  -תקבולים      

 קבלניות )הגדלה(וזרת ע -₪   148,760 -תשלומים  

 ₪   248,760לסך של  לאחר ההגדלה יגיע התב"ר 

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 חידוש מבנים בחט"ב דקל וילנאי -2099תב"ר מס'  .יב

 משרד החינוך  -₪  1,156,114 -תקבולים

 עבודה קבלנית -₪  1,156,114 -תשלומים

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .ה אחדאושר פ :החלטה              

 

 חידוש מבנים ממלכתי ג' -2100תב"ר מס'  .יג

 משרד החינוך  -₪  978,780 -תקבולים

 עבודה קבלנית  -₪  978,780 -תשלומים

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

 

 ' תומר רחל'נשירת אבנים  – עבודות חידוש מבנים  -2101תב"ר מס'  .יד

 משרד החינוך  -₪  119,638 -תקבולים

 עבודה קבלנית   -₪  119,638 -תשלומים

 הצבעה: 

 10 :בעד               
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 ד.אושר פה אח :החלטה              

 
 

 דשא סינטטי וריצוף בחצרות )שינוי שם(  -2016תב"ר  .טו

 מלווה -₪  100,000  -תקבולים

 קבלניות  וזרתע -₪  100.000 -תשלומים 

 שינוי שם  ל: החלפת משטחי דשא סינטטי בשצ"פים  

 הצבעה: 

 10 :בעד               

 . אושר פה אחד:  החלטה              

 

 בני כשריאל:

יש תוספת של תב"ר נוסף שאנחנו צריכים לעשות את זה, שזה שיפוץ מרחבי למידה במצפה כוכבים, 

לנו   נתנו  מצ  200,000אורט  את  לשפץ  כדי  מתקציבם  ללמוד  שקל  הולכים  הם  כי  הכוכבים,  פה 

שקל שלנו, אז   120,000אסטרופיזיקה, לבנות גם מרחב למידה באורט, אז הם ייתנו את זה גם עם  

אני מעלה להצבעה את תב"ר   320,000סך הכול   ועסקה טובה.  שזו הצעה טובה  שקל, אני חושב 

 , יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 2102

 : לתוספת לסדר היום הצבעה 

 10 :בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה

 

 מצפה כוכבים  – שיפוץ מרחבי למידה – 2102תב"ר מס' 

 אורט ישראל -₪  200,000 –תקבולים 

 קרן עודפי תב"רים -₪  47,000 –תקבולים 

 קרן עודפי פיתוח -₪  73,000 –תקבולים 

 קבלניות וזרתע -₪   320,000–תשלומים 

 הצבעה:               

 10 :בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה

 

 בני כשריאל:

. הדוח הכספי לא צריך לעלות להצבעה. סגירת 2020אנחנו עוברים לדוח כספי רבעון שלוש לשנת  

 תב"רים קודם. 

 

 גיא יפרח:

 זה דיווח. 

 

 בני כשריאל:

זה סגירת תב"רים. שמתם לב שבסך הכול עודף    3קודם כל, סעיף    לא, אני מדבר על סגירת תב"רים

שקל על כל הפעילות הזאת ותמיד יש עודפים לפה ולפה, כלומר   47,000סופי לקרן עודפי תב"רים זה  
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יש אחד שנותר בו כסף, יש יתרות, בשני יש פחות כסף, גירעונות, סך הכול עודף סופי לקרן, עודפי 

זה, לדעתי, מצב טוב, כלומר אנחנו מיצינו את כל התב"רים בצורה הטובה   שקל.  47,000תב"רים, זה  

 ביותר.  

 

 אייל פישלר: 

 עכשיו נשאר לנו להשתמש בעודף.

 

 בני כשריאל:

כן, ואנחנו משתמשים בעודף כאן, השתמשנו בעודף כאן. אני מעלה גם את זה להצבעה, לאשר את 

 חד. סגירת התב"רים. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה א

 הצבעה: 

 10 :בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה

 

 בני כשריאל:

 דוח כספי רבעון שלוש. תעמוד על זה, מוטי, בבקשה. צ'יק צ'ק. קר לנו פה, אתה במשרד? 

 

 אבי רחמים: 

 אתה בבידוד, איך אתה במשרד?

 

 בני כשריאל:

 הוא בבידוד. בסדר, הוא לבד שם.

 

 מוטי ברשישת:

 , אני דיווחתי לוועדת הכספים שאנחנו עומדים במתווה. 2019דוח כספי רבעון שלישי 

 

 בני כשריאל:

 . 2019, אדוני, לא 2020זה רבעון שלישי 

 

 מוטי ברשישת:

, אנחנו עומדים במתווה שאושר לנו על ידי משרד הפנים, אנחנו כרגע 2020דוח כספי רבעון שלישי  

מתשעה מיליון שזה הגירעון המאושר. אנחנו    75%שקל, שזה בדיוק    6,874,000נמצאים בגירעון של  

כרגע נמצאים ממש בסגירת השנה, בימים האחרונים משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הקליטה 

וגורמים נוספים מעבירים תקציבים ממש ברגע האחרון, גם בגלל שתקציב המדינה לא אושר והכול 

 ת הגירעון שמאושרת לנו. מתבצע מאוחר יותר. אנחנו מעריכים שאנחנו לא נחרוג מתקר

 

 בני כשריאל:

משרד   כלומר  מוטי.  תודה,  הזה.  הגירעון  את  לנו  אישר  הפנים  משרד  זה  מאושרת  אומר  כשהוא 

 הפנים אישר לנו את הגירעון הזה בגלל שעשינו תוכנית התייעלות. 
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 דובר:

 . 75%, בדיוק 6,750,000

 

 בני כשריאל:

לדעתי גם יהיה פחות, משום שהם לא הכניסו שם מיליון  , לא יהיה יותר מזה. 2020זה הגירעון של 

 וחצי שקל שאנחנו צריכים לקבל על מענקי ביטחון. נכון, מוטי? 

  

 מוטי ברשישת:

 .  1,574,000כן, נכון. זה 

 

 בני כשריאל:

אנחנו לקחנו הלוואה שכמובן ההחזרים יהיו גם על ידי משרד הפנים, הם הבינו את זה כי בשלוש 

מיליון שקלים.   12ות הם קיצצו, נדמה לי, תקן אותי, מוטי, קיצצו לנו במענק האיזון  השנים האחרונ 

שרי  אצל  עובד  שאני  כמו  חבר'ה,  דרעי,  אריה  אצל  יחד  שנמצאים  ש"ס  מאנשי  מבקש  כאן  אני 

 הממשלה שלי תעבדו אתם אצל שרי הממשלה שלכם. 

סעיף   הקצאות.  הבא.  לסעיף  עובר  'עז5אני  לעמותת  מבנה  הקצאת  'צור  ,  הכנסת  לבית  דוד',  רת 

ישראל'. כאן אני רוצה לשבח את חני כהן ואת הוועדות שטיפלו בזה וסידרו את הכול בנושא הזה, 

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

 הצבעה:              

 10 :בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה

 בני כשריאל:

סעיף   דבר  מעלה 6אותו  האשכנזי  הכנסת  'בית  לעמותת  מבנה  הקצאת  פה.  נמצאים  החוזים   .

 הצופים' במצפה נבו. אני מעלה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה:              

 10 :בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה

 

 אייל פישלר: 

 אם יש מישהו שחסר זה בניירת, יש פה את החוזים. 

 

 דובר:

 אישור חוזים, גם זה וגם הקודם.זה 

 

 גלעד רוגל: 

 אפשר הערה? 

 

 בני כשריאל:

 כן, גילי. 
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 גלעד רוגל: 

 זה לא רק החוזים, גם יש חוות דעת משפטית שמונחת בפניכם בנוגע להקצאות האלה.

 

 בני כשריאל:

ואותו דבר בסעיף    5מתבקשת המועצה לאשר את ההסכם, אותו דבר גם בסעיף    -    6בסדר. בסעיף  

סעיף  7 מקרקעין  הקצאת  לנוהל  בהתאם  הבקשה   115,  מובאת  המקומיות  המועצות  לתקנון 

להקצאה לאישור המועצה, מצורף פרוטוקול. מאשרים את ההקצאה, יש התנגדות? הימנעות? עבר  

 פה אחד.

 הצבעה:              

 10 :בעד 

 .אושר פה אחד :החלטה

 

 בני כשריאל:

עברו פה אחד. העניין הזה של ההקצאות, שכל הזמן דיבר על זה גם המבקר     הצבענו  -  7-ו  6,  5סעיף  

של העירייה וגם המבקרים של משרד הפנים, זה מסתדר יפה, זה עובד יפה. אדוני המבקר, אתה 

 רוצה לומר משהו בנדון? אוקיי. 

 בקצרה. עכשיו הודעות ראש העיר. גמרנו את ההקצאות? גמרנו. הודעות ראש העיר, נעשה את זה גם  

 

 דובר:

 'יד שרה'. 

 

 בני כשריאל:

, זה הקצאת קרקע. 7. חבר'ה, זה סעיף  8, לא  7נכון. העברתי את 'יד שרה', חבר'ה, זה סעיף  -8סעיף  

לפעילות 7סעיף   מבנה  לבניית  שרה'  'יד  לעמותת  קרקע  הקצאת  הזה,  לסעיף  חזרה  חוזר  אני   ,

. כל השאר 26פואי ברחוב נתיב האפוד  התנדבותית למען הקהילה בתחומי ייעוץ והשאלת ציוד ר

כמובן כתוב לכם ומפורט. אני קראתי, בהתאם לנוהל הקצאת המקרקעין, ומצורף כאן גם פרוטוקול 

ועדת ההקצאות, אז אני שוב מעלה את זה לאישור מועצת העיר. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה 

 אחד.

 הצבעה:              

 10 :בעד 

 .אחדאושר פה  :החלטה

 

 בני כשריאל:

יש כמה דברים שאני רוצה לומר לכם. הנושא של הכביש, כביש 'מרקם   עכשיו הודעות ראש העיר,

זעיים לעזרייה, אני עובד על זה כל הזמן. לצערי רק ארבעה מיליון שקל ניתנו  -החיים', שזה בין א

ורה וגם אצל שר בהתחלה לתכנון הראשוני ואחרי זה לא נעשה דבר. הייתי גם אצל  שרת התחב

האוצר בנדון וגם הכבישים שצריכים לצאת ממעלה אדומים, הפנייה מאגם לכיוון תל אביב, הם 

זעיים לפלסטינאים -עובדים על זה, כבר מתכננים את הכביש הזה, והפנייה ימינה במחסום לכיוון א
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עובדים שם,   כדי שלא יחסמו לנו את המחסום הימני, את נקודת הבידוק הימנית. אתם רואים שהם

ימינה   לב, יסתכל  לירושלים, שישים  שנוסע  עובדים שם. מי  אתם רואים את האיסכוריות שהם 

 ויראה. זה בנושא הזה.

הדבר הבא שאני ביקשתי כמובן, וזה נמצא עכשיו בבדיקת כדאיות כלכלית שלהם, מחלף באזור 

קטים אחרים, יוחננוף, שנכנס התעשייה. אנחנו יודעים שכמובן דיזיין סיטי, הלונה פארק ועוד פרוי

עכשיו גם כן, הגיש לנו תוכניות לעבודות עפר וכדומה, אנחנו רואים שיש פעילות גדולה מאוד וכמעט 

 כל שבוע או כל שבועיים יותר נכון מאשרים מפעל כזה או מפעל אחר, או הרחבה של מפעלים.  

נחנו נראה גם את הדיזיין סיטי אני גם ביקשתי לעשות סיור לחברי מועצת העיר בדיזיין סיטי וא

וגם את הבנייה של הלונה פארק, יש כבר שלד, אפשר לומר, ואפשר לראות את העוצמה של הלונה  

 פארק שם.  

אבל  בפקקים,  נעצור  שלא  כדי  התעשייה  לאזור  מחלף  לעשות  גם  דרשנו  אנחנו  הזה  הנושא  בכל 

אכן גם שר האוצר שהייתי אצלו   בינתיים גם ביקשנו עדיפות ברמזור ליוצאים מאזור התעשייה.

הביע את נכונותו לעזור וגם השרה. מי שקרא את המכתב ששלחתי לראש הממשלה, מכתב מאוד  

טלפון  מקבל  אני  הצהריים  אחר  אתמול  ביוזמתו,  אליי,  התקשר  הממשלה  ראש  אתמול  חריף, 

ד לכם את האמת, מהעוזר שלו, אשר חיון, הוא אומר לי: אני מעלה את ראש הממשלה אליך. אני אגי

 . הייתי 

 

 בוריס גרוסמן: 

 עכשיו אתה מדבר על חמישה מיליון שחסרים לתוכניות?  

 

 בני כשריאל:

 מיליון שקל שאני רוצה.   14-אני מדבר על ה

 

 דובר:

 אתה לא רוצה כבר את כל הכביש עכשיו? 

 

 בני כשריאל:

רבותיי, תמתינו, סבלנות. הוא התקשר אליי, ואז הוא קבע שביום ראשון אני פוגש אותו אישית יחד  

 עם שר האוצר ושרת התחבורה. יש לנו פגישה ביום ראשון בשלוש, פגישה אצלו.  

 

 אייל פישלר: 

 בשעה טובה.

 

 בני כשריאל:

ן, אמרתי לו: יש לכם את בשעה טובה. העוזר שלו אמר שאנחנו צריכים את האישור של שר הביטחו 

 האישור של שר הביטחון, בנט נתן את האישור. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 הוא נתן את זה. 
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 בני כשריאל:

הוא ביקש שאני אשלח לו, שלחתי לו. אז בקיצור אני לא הולך לוותר על זה כי הכביש הזה מחויב  

שלי, הוא בא לבקר אותי המציאות והוא חייב להיות. גם משנה למנכ"ל משרד התחבורה, הוא חבר  

לארוחת צהריים, גם על זה אנחנו דיברנו לפני כשבוע והוא אמר שהוא מריץ את זה, הוא לא יעזוב  

 את זה. אפילו הצבענו כבר, אני לא צריך פורום.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 .ראש הממשלה צריך להבין שהוא לא יכול להיכנס לשם ואחר כך לעשות 

 

 בני כשריאל:

 נאמר שיש לי גם הרבה שרים שהבטיחו ולא קיימו. לא ננקוב בשמם. זו הפגישה.בואי 

הנושא השני, סגן רמ"א היה צריך להגיע לפה יחד עם מתאם הפעולות בשטחים, בגלל הקורונה הם 

שקל   500,000לא הגיעו ודחו את זה לאחר הקורונה, אבל דבר אחד השגנו מסגן רמ"א, תוספת של  

מהמינהל האזרחי, לתת את זה לנקודת הבידוק בכניסה לאזור התעשייה. אנחנו גם העלינו את זה 

 השר לביטחון פנים, שלחנו לו את המכתב כבר?  בפני

 דובר:

 בטח.

 בני כשריאל:

קה שם, אמרתי לו  טהם גם הבטיחו שהם ייתנו לנו תקציב בתנאי שנשים שם שוטר קהילתי בבו

שיכניס כמה שוטרים שהוא רוצה, אין בעיה, רק תביא את הכסף. היום הייתי בחברה הכלכלית 

צריכים לקבל רק מעופר הינדי אישור, עופר הינדי הוא ממונה על  והם מקדמים את זה נהדר, אנחנו  

'קשת צבעים', הוא נותן את האישורים על תפיסת שטח כי השטח הזה זה שטח לא שלנו, ברגע שהוא  

 ייתן תפיסת שטח מבחינה צבאית אנחנו יכולים לעשות את נקודות הבידוק.  

על הבדיקה של העובדים, היא תהיה טובה  הבידוק שם יקל מאוד גם על הכניסה של העובדים, גם  

יותר, וחוץ מזה זה גם עניין אנושי, הם לא יצטרכו אחד אחד לעבור ובינינו כשיש תור מכאן עד 

להודעה חדשה איך המאבטחים יכולים לראות? זה יהיה משהו דיגיטלי, כמו בשדות התעופה, יהיו  

 יק המכרז מוכן. זה מאוד חשוב. כמה נקודות כאלה שהם יעברו דרכן. אז זה יוצא לדרך, ת

הפגישה עם השר זאב אלקין, זה היה כבר מזמן, בכל הנושא הזה של דיגיטלי וכו', אבל זה עובד.  

בדיוק שבוע לפני שהוא פרש הצלחנו לעשות את זה ואנחנו ניכנס לדברים האלה, כי אני עושה עכשיו 

ו בלייק פריידיי,  אתה עומד בתור  ממש, אל תצחק, זה מכירת סוף עונה, אני עומד בתור, זה כמ

 לקבל דברים.

מיכאל ביטון היה פה. מיכאל ביטון לא שייך לליכוד, אבל אנחנו חברים טובים, קולגות, כשהוא עוד 

היה ראש עיריית ירוחם. היה ביקור ממש טוב. אני מאוד מצטער שלא הזמנתי אנשים משום שיש 

אבל הוא בא לסיור    –ומה. איפה שיש ישיבה פתוחה  מספר מוגבל מאוד להיות איתו גם בישיבות וכד

ועשה את הדבר הזה. דיברנו איתו גם על נקודות הבידוק ואז הוא לחץ על סגן רמ"א לתת לנו את 

שקל ויכול להיות שאנחנו נקבל קצת יותר כי אנחנו ביקשנו יותר, אבל בינתיים הוא ייתן   500,000-ה

והם יבדקו את הבקשה שלכם   2021-את הבקשה השנייה לשקל, הוא אמר שנגיש    500,000-לנו את ה

 זה עוד כמה ימים. 2021. 2021-ב
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בידוק   של  הכניסה  לפני  חניה  שנעשה  כדי  שטח  ישי  ממחנה  לגרוע  ביקשנו  אנחנו  הבא,  הדבר 

 למכוניות כי המכוניות של הפלסטינאים חונות על הכביש. 

לא יוכל לטפל בנושא של הבדואים, כלומר הראינו לו גם את הנושא של הבדואים, אני יודע שהוא  

להעתיק אותם משטח ג'י כדי שנוכל לבדוק שם, אבל טוב מאוד שהוא בעד, הוא כתב שהוא בעד וזה 

 טוב ששר מבחוץ, לא מהליכוד, הוא בעד, זה יכול לשמש לטובתנו.

אני אצלו.  צהריים  לארוחת  אותי  הזמין  ירושלים  ממ"ז  ידיד  דורון  האבנים  זריקת  מאוד    לאור 

התפלאתי, אני גם רבתי איתו והתלוננתי. הוא אחלה גבר, תאמינו, פגשתי איתו, אחלה גבר. הוא 

צמח בתוך המשטרה, חבל שהוא לא מונה למפכ"ל, אני חושב שהוא היה די מתאים להיות מפכ"ל,  

הוא אבל פוליטיקה זה פוליטיקה. דיברתי איתו על יידויי האבנים ועל הרמזורים, הוא הבטיח גם ש

יבוא לבקר, הוא היה צריך לבוא לבקר השבוע והוא דחה את זה ועדיין לא קיבלנו תאריך, אני מקווה  

 שנקבל תאריך בימים הקרובים. 

לידי,   והוא ביקש,  הצרפתית  והגבעה  ג'ראח  ושייח'  ג'וז  ואדי  של  על הרמזורים  גם  דיברתי איתו 

   .מהממונה על התחבורה אצלו 

 

 בוריס גרוסמן: 

 . שדיברנו כל הזמן, אם לא יבנו שמה גדר כמו 

 בני כשריאל:

אנחנו נעשה את זה בסוף. השר   – הוא לא היה כל כך בעד הגדר, אבל אני אמרתי לו שאנחנו מוכנים  

לביטחון פנים בסוף הוא יעשה את זה. הוא אמר שהוא יבוא לבקר, אבל הוא ביקש לבדוק שוב פעם 

י ידעתי שקשה לקבל את זה, אתה זוכר שאנחנו היינו  את הנושא של הארכת הרמזורים בשבילנו. אנ

 וקיבלנו תשובות שליליות כמה פעמים, עיריית ירושלים התנגדה, אבל מה אכפת לי לנסות? 

'מארג'.   וילנאי בהנהגתה של בר מעוז קיבלו אות מצוינות של תוכנית  ביניים אורט דקל  חטיבת 

, ארץ ישראל, והפעילות של התלמידים שם. הגיעו תוכנית 'מארג' זו תוכנית לערכים, יהדות, ציונות

 מתוכנית 'מארג', הם קיבלו שם את כל המחמאות ואני ממש שמחתי שהם מקבלים את זה. 

על הפעילות שלהם למען  גם שם מקבלים אות הצטיינות  לך,  אני אראה  בנות,  יש באמי"ת  מחר 

 חברה וקהילה.  

מבקש ואני  כתבתי  אני  הממשלה,  לראש  המכתב  מאוד,   לגבי  קשה  בעיה  לנו  יש  חבר'ה,  מכם, 

אברהם, אתה  היית בטלפון לפני כן, יש בעיה קשה מאוד, אני כבר דיברתי עם מנכ"ל משרד הפנים 

מרדכי ודיברנו עם מנהלת המחוז ודיברנו עם הממונה על התקציבים,  יש אפשרות לעזור למעלה 

, אנחנו  100%-בלת שיעור מימוש מהמענק וכל רשות מק  100%אדומים בכמה דרכים. אחת, הרי יש  

ואז מעלה אדומים   95%-ממה שמגיע לנו. השר יכול לתת הנחיה להעלות את זה ל  85%מקבלים  

תקבל את המענקים ולא ניכנס כל הזמן לגירעונות. במקום זה במשך שלוש השנים האחרונות קיצצו 

לות, העלינו אז את הארנונה, מיליון שקלים, על סתם, אז נכנסנו לתוכנית התייע  12-לנו ביותר מ

-עבדנו קשה מאוד, העלינו את ההכנסות בשני מיליון שקל, מה עשו לנו? קיצצו לנו עכשיו במענק ל

שני מיליון שקל, אני שואל אותו למה עשיתם את זה? הוא אומר: העליתם את ההכנסות בשני   2021

לו: אז מה הטעם שאנחנו עובדים מיליון שקל אז אנחנו מקצצים לכם בשני מיליון שקל, אני אומר 

כדי להגדיל את ההכנסות שלנו? עדיף לי להיות עיר נחשלת, לא לעשות כלום, לשבת ככה ואני אקבל 

מכם את מענקי האיזון, למה לי לעבוד? למה לנו להתאמץ? הייתה לנו שיחה במחוז, הבטיחו לעזור, 

כל ביכולתו לעזור. מה שאני    והמנכ"ל כתב לי באס.אמ.אס שאמנם המצב קשה, אבל הוא יעשה
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צריך זה שאריה דרעי יגיד למנכ"ל: אני רוצה שתעזור למעלה אדומים. זה הכול. כל השאר, אנחנו  

 נראה לו את המספרים. זה מאוד חשוב. 

זה הכול, רבותיי, אני יודע שקר, אבל הלב של כולנו חם לטובת העיר, ובאמת תודה רבה לכם על כל 

   העשייה, על כל הדברים.

 

 ג'קי עזרא:

 בני, אני רוצה להגיד עוד משהו. 

 

 בני כשריאל:

בבקשה. אני קודם אנעל את הישיבה כדי שהם יוכלו ללכת ואנחנו נמשיך את השיחה. אז אני נועל  

 את ישיבת המועצה, תודה רבה.  

 

 ג'קי עזרא:

   .אני רוצה שזה יהיה 

 

 בני כשריאל:

 זה יהיה בפרוטוקול, אל תסגור.  

 

 ג'קי עזרא:

מס קצת  גם  אני  במקרה,  לא  הכתומים.  הפחים  נושא  את  מעלה  שעבר אני  בשבוע  בעיר,  תובב 

 הסתובבתי והפחים היו מלאים.

 

 בני כשריאל:

 אני יודע. 

 

 ג'קי עזרא:

 .07-, היה ב06-היה ב

 

 בני כשריאל:

 מצפה נבו בפרט. 

 

 ג'קי עזרא:

 . אני התקשרתי למוקד.  03מצפה נבו, המצדים, 

 

 בני כשריאל:

 זה לא המוקד, זה אצל רונן. 

 

 ג'קי עזרא:

 בה שמטפלים. בכל אופן קיבלתי תשו
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 בני כשריאל:

 נכון, אנחנו טיפלנו בזה באופן אישי. 

 

 ג'קי עזרא:

אמרתי כל הכבוד להם, באמת שאני מעריך את העבודה שלהם, אבל לא יכול להיות שאחרי יומיים 

 מודיעים לי שהנושא טופל, שולחים לי אס.אמ.אס. אני ראיתי בעיניים שלא טופל. 

 

 בני כשריאל:

 תשמע, יש לנו בעיה עם החברה, חברת 'תמיר' נדמה לי שקוראים לה, או משהו כזה. 

 גיא יפרח:

 תמיר. כן, 

 ג'קי עזרא:

 בני, היא מגיעה לפה אחת לשבועיים.

 

 בני כשריאל:

 אני יודע, אני התלוננתי עליהם אצל גיא סמט. 

 ג'קי עזרא:

  .זאת אומרת אחת לחודש, אחת לשבועיים היא מגיעה 

 בני כשריאל:

כזאת שהיא לא, אני אגיד לך מה הם עושים. הם מגיעים כל שבועיים, אבל הם מגיעים עם משאית 

 מתמלאת אחרי חצי עיר ואז הם לא מספיקים לעשות את כל העיר.

 ליאת מארק:

 הפחים לא מלאים במה שהם צריכים להיות מלאים.

 ג'קי עזרא:

 לא חשוב, אבל כרגע זה מלא וזה גולש. 

 בני כשריאל:

ודש פחים כתומים, נקבל את זה במהלך ח  30-ג'קי, תשמע עד הסוף. אנחנו מקבלים תוספת של כ

זה  זה רק מראה, כמו שיהודה אומר,  זה במקומות שצריך.  נציב את  ואנחנו   ינואר, משהו כזה, 

 מראה על אנשים שעושים את זה, אבל לצערי יש גם אנשים שזורקים את הזבל האורגני שלהם לשם. 

 

 יהודה אסרף:

באיזה שהוא מקום בערים אחרות הוכח שהם מערימים סתם זבל והם לא יוצרים מזה כסף והם  

פחים כתומים זה פסולת נכונה, זה   93%התייאשו מהעניין הזה, התאגיד עצמו. במעלה אדומים  

 אחד ההישגים האדירים שלנו, זה מראה על חינוך מדהים. 

 

 בני כשריאל:

מקום  ממלא  עם  דיברתי  כבר  אני  רונן,  עם  ביחד  בזה  מטפלים  אנחנו  לך,  אומר  אני  תשמע,  כן. 

היה פעם המנכ"ל, גיא סמט, הם דיברו איתם, הם שולחים לנו פחים חדשים, תוספת המנכ"ל, שהוא  
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למשל שכונת   – פחים, משהו כזה, שאנחנו מפזרים אותם במקומות שאנחנו רואים שיש    30-של כ

 . מצפה נבו, אני אומר לך 

 

 ג'קי עזרא:

 גם מלא שם. 

 

 בני כשריאל:

. אם יש מישהו ששומר על הניקיון והסביבה  למה הוא מלא? משום שהם באמת שומרים על הסביבה

 זה שכונת מצפה נבו, הם הכי טובים שיש.

 

 יהודה אסרף:

 . המסה של פח כתום, זריקות זבל כמו קופסאות וכמו קורנפלקסים ודברים כאלה שאכן צריך 

 

 

 ג'קי עזרא:

 זה מיועד לזה.

 

 יהודה אסרף:

 ה יותר מבחינת נפח מפסולת אחרת.זה מיועד לזה, אבל הפחים לא מכילים. האמת שזה הרב

 

 בוריס גרוסמן: 

יהודה, הבעיה פה היא אחרת, לגמרי אחרת. אני דיברתי עם רונן, הם באים פעם בשבוע, לוקחים 

חצי עיר, ופעם בשבוע לוקחים עוד חצי עיר, זאת אומרת הם באים לכל מקום פעם בשבועיים. אם 

 עיה בכלל.פעם בשבוע היו לוקחים את כל העיר לא הייתה ב

 

 בני כשריאל:

 והוא אמר לי שהוא יטפל בזה.  – על זה אני התלוננתי בפני 

 

 בוריס גרוסמן: 

 זו הבעיה היחידה.  

 

 בני כשריאל:

אני עוד פעם אסב את תשומת ליבו, אבל זה בטיפול. כשאומרים לך בטיפול זה בטיפול, רונן מטפל  

 כאן, איגוד ערים שיהודה יושב ראש שם. בזה מולם ומול המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים 

  

 אייל פישלר: 

 יש מפה מסודרת איפה הם מפזרים את הפחים החדשים? 

 

 בני כשריאל:
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כן, אצל רונן. אני גם אמרתי לרונן שאם זה לא יעזור אחרי הפחים, לשים מדבקות גדולות על הפחים 

כב שאנחנו  הירוק,  הפארק  לתוך  לזרוק  מלא  שהפח  שבמידה  מה הכתומים  אין  זה.  את  נפנה  ר 

 לעשות. 

 עוד משהו, חבר'ה? תודה. עוד מישהו רוצה לומר משהו? גיא? 

 

 בוריס גרוסמן: 

 נובי גוד שמח.

 

 

 

 

 

______________________  _______________________  

  מר שמוליק חנוך
  מנכ"ל ומזכיר העירייה

  מר בני כשריאל
  ראש העיר


