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 ישיבת המועצה 
 בני כשריאל:

ל . נתחיל עם אישורי תב"רים, הודעות 2021לשנת    35פתוח את ישיבת מועצה מספר  אני מתכבד 

 ראש העיר בסוף. התב"רים אושרו כולם על ידי ועדת הכספים שהם גם נציגי הסיעות. 

, תכנון הקמת מעון יום דרך קדם, זה לבתים 2228אני מתחיל את אישורי התב"רים, תב"ר מספר  

ממשרד העבודה והרווחה ואנחנו כמובן נותנים את זה לתכנון.   שקלים  196,000החדשים, קיבלנו  

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 201תכנון הקמת מעון יום דרך קדם מגרש  – 2228  תב"ר מס'  .א

 משרד העבודה והרווחה  -₪  196,000  -  תקבולים     

 ע. קבלניות  -₪   196,000  - תשלומים 

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

, מענה לאיום הסייבר, זו כמובן הגנה על המערכת שלנו. יש התנגדות? הימנעות? עבר  1908  תב"ר

 פה אחד.  

 
 מענה  לאיום סייבר )הגדלה( – 1908  תב"ר מס'  .ב

 קרן עב' פיתוח )הגדלה(  -₪  12,857  - תקבולים     

 )הגדלה(ע. קבלניות  -  100,000₪ - תשלומים 

 ₪  42,857לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              
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 בני כשריאל:

 , מכשירי קשר וממסר פנימי למוקד. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 1909תב"ר 

 
 מכשירי קשר וממסר פנימי )הגדלה( – 1909  תב"ר מס'  .ג

 קרן עב' פיתוח )הגדלה(   -₪  30,000  - תקבולים     

 )הגדלה(ע. קבלניות  -  30,000₪ - תשלומים 

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

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

מספר   צריכים 2229תב"ר  אנחנו  יודעים,  אתם  הגיא.  קדם  כיכר  מזרחי,  עקיפה  נתיב  תוספת   ,

, והיום זה חסום בגלל שפיתחו ובנו את כיכר קדם, אז 07-לסדר גם מסלול ישר מדרך קדם ישר ל

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.מקרן עבודות הפיתוח.  60,000אנחנו צריכים לסדר את זה. 

 

 הוספת נתיב עקיפה מזרחי כיכר קדם הגיא – 2229 תב"ר מס'  .ד

 קרן עב' פיתוח   -₪  60,000  - תקבולים     

 ע. קבלניות - ₪  60,000 - תשלומים 

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

, שיפוצים, התאמות והצטיידות במוזיאון קסטל. אנחנו נמצאים במוזיאון הזה מקרן  1886  תב"ר

 לכלל השיפוצים פה.   148,000שקלים. לאחר הגדלה הגיע התב"ר לסך   18,000מבני ציבור, 

 

 גיא יפרח:

 כיבוי אש. 

 

 בני כשריאל:

 זה דרישות כיבוי אש.  

 

 אייל פישלר: 

 של הפיתוח.
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 כשריאל:בני 

 כן, זה פיתוח. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 שיפוצים, התאמות והצטיידות מוזיאון קסטל )הגדלה(  – 1886  תב"ר מס'  .ה

 קרן מבני ציבור )הגדלה(  -₪  18,000  - תקבולים     

 )הגדלה( ע. קבלניות  -₪   18,000 - תשלומים 

 ₪   148,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 חד. אושר פה א              

 

 בני כשריאל:

יגיע 2087  תב"ר הגדלה  לאחר  שקל.  מיליון  ציבור,  מבני  מקרן  זה  נבו.  מצפה  יום  מעון  הקמת   ,

. אני רוצה לומר לכם שכאן רוב הכסף כמובן התקבל ממשרד העבודה  5,668,000התב"ר לסך של  

והרווחה ולכן גם הבנייה שם תהיה קצת יקרה יותר בגלל קירות תמך. יש התנדות? הימנעות? עבר  

 פה אחד.

 

 הקמת מעון יום מצפה נבו )הגדלה(  – 2087  ב"ר מס'ת  .ו

 קרן מבני ציבור )הגדלה(  -₪  1,000,000  - תקבולים     

 )הגדלה( ע. קבלניות  -₪  1,000,000 – תשלומים 

 ₪  5,668,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

שקל  150,000-, התאמת גן דולב לכיתת מעון יום במצפה נבו, זה הקטנה וסגירה, את ה2078  ת"בר

 אנחנו מעבירים למקום אחר. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 התאמת גן דולב לכיתת מעון יום במצפה נבו )הקטנה וסגירה(  –2078 תב"ר מס'  .ז

 טנה( קרן מבני ציבור )הק -₪  150,000  - תקבולים     

 )הקטנה( ע. קבלניות  -₪   150,000 - תשלומים 

 לאחר ההקטנה יגיע התב"ר ליתרת אפס וייסגר.  

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              
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 בני כשריאל:

, מועדון יום לקשיש. זה ברחוב הצלף, המועדון היפה הזה, זה מועדון לתשושים פיזית 894  תב"ר

ונפשית. תקבולים קיבלנו מקרן עבודות הפיתוח, כלומר זה שלנו. הקטנה, אתם שמים לב, אנחנו  

זה  את  מעלים  אנחנו  יורד.  ציבור,  מבני  מקרן  שינוי  ללא  נשארים  כנראה  והתשלומים  מקטינים 

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  894ב"ר מספר להצבעה, ת

 

  מועדון יום לקשיש )עדכון מקורות מימון( – 894  תב"ר מס'  .ח

 קרן עב' פיתוח )הקטנה( -₪  611,000  - תקבולים     

 קרן מבני ציבור )הגדלה(   -₪ 611,000        

 ללא שינוי   - תשלומים 

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

+ בחלל שמתחת למועדון הכושר. זה שינוי שם בעצם. שינוי השם  TRX, בניית סטודיו  1850תב"ר  

לומר לכם שהקנטרי  יהיה לשיפוצים בקנטרי, כלומר אנחנו משפצים את כלל הקנטרי. אני רוצה  

עובר שיפוץ מאוד יפה, עבר כבר במלתחות הנשים, מאוד יפה, עכשיו אנחנו מסיימים את העבודות 

בחלל    TRX-במלתחות הגברים, הייתה שם בעיה. אנחנו רוצים לבנות סטודיו מעל חדר המכונות ו

י יפה,  מאוד  יהיה  זה  זזות.  הן  שעכשיו  המלתחות  היו  שם  הכושר,  למועדון  מאוד  שמתחת  היה 

 עובר להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1850מפותח. תב"ר 

 

 + בחלל מתחת מועדון הכושר )שינוי שם( TRXבניית סטודיו – 1850 תב"ר מס'  .ט

 שינוי שם התב"ר ל'שיפוצים בקנטרי'.      

 ₪  120,000סכום התב"ר עומד על  

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

 יש עוד תב"רים, מוטי? 

 

 מוטי ברשישת:

 לא. 
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 בני כשריאל:

זה מינוי ממלא מקום לגזבר העירייה מאחר שמוטי, לצערנו, עוזב למקום אחר.    3שימו לב, סעיף  

ומגיע לו באמת כל התשבחות. אנחנו ניפרד ממוטי, אנחנו גם נעשה יחד  הוא עשה כאן עבודה יפה  

הזה.  לערב  מוזמנים  העיר  מועצת  שחברי  כמובן  לעובדים,  ערב  עושים  אנחנו  העובדים,  כלל  עם 

אנחנו גמרנו את הקורונה, עובדי העירייה באמת עבדו עבודה מאוד יפה ולא עשינו להם ערב במשך 

ערב לכבודם, אנחנו נביא גם אמן, יהיה כיבוד ואוכל ובהזדמנות הזו השנה הזאת אז אנחנו עושים  

אנחנו ניפרד מארבעה מנהלי אגפים שלא הצלחנו להיפרד מהם בתקופת הקורונה, שזה דוד שרת, 

אגף  מנהלת  שהייתה  ישעיה  בן  עופרה  כמובן  אותנו,  שעוזב  מוטי  שלמה,  רפואה  בריא,  שיהיה 

מש אגף  מנהלת  שהייתה  וסמדר  יפה הרווחה  מתנה  להם  לתת  גם  הזדמנות  באותה  אנוש.  אבי 

 ולהיפרד מהם במילות תודה, אז אנחנו נעשה את זה.

בינתיים אנחנו צריכים למנות ממלא מקום לגזבר העירייה למשך שלושה חודשים או עד למינוי  

 גזבר קבוע. אני מציע כמובן את סגן הגזבר, את גיאה, למנות לממלא מקום הגזבר. 

 

 ף:יהודה אשר

 מתי אמור להיסגר המכרז הזה? 

 

 בני כשריאל:

 אני כבר אדבר על המכרז, זה בהודעות ראש העיר. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

סעיף   פי  על  הארנונה,  למנהל  גם  אותו  למנות  צריכים  המקומיות  85אנחנו  המועצות  לתקנון  א' 

סעיף   לפי  ארנונה  לגובה  וכן  ושומרון,  יש 94ביהודה  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  לתקנון.  א' 

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :טההחל              

 . אושר פה אחד              
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 בני כשריאל:

ראש העיר גם צריך להאציל את סמכותו לחתום על צווי עיקול, כמו שהאצלתי את סמכותי לגזבר 

גם את סעיף   אני מעלה  צווי    5העירייה. אז  על  להצבעה, ראש העיר מאציל את סמכותו לחתום 

. תזכרו את זה, זה כמו מספר טלפון.  310950522עיקול לממלא מקום הגזבר, מר גיאה ננדזה, ת"ז  

 גדות? הימנעות? עבר פה אחד.  יש התנ

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

משכר מנכ"ל לממלא מקום. ברגע שיש ממלא מקום לגזבר    70%, אישור שכר בשיעור של  6סעיף  

זה לתקופת מילוי המקום למשך שלושה חודשים העירייה אז זה עולה באופן אוטומטי לשכר הזה ו

סעיף   את  מעלה  אני  מביניהם.  המוקדם  קבוע,  גזבר  למינוי  עד  התנגדות?   6או  יש  להצבעה, 

 הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה:               

 13 –בעד               

 :החלטה              

 . אושר פה אחד              

 

 בני כשריאל:

 , בבקשה, מוטי.2020ן רביעי לשנת רבעו 7סעיף 

 

 מוטי ברשישת:

, למעשה זה דוח שנתי שלנו שאנחנו הגשנו אותו יחד עם רואה 2020לשנת הכספים    4דוח רבעון  

החשבון שלנו, זה דוח לא מבוקר על ידי רואה חשבון של משרד הפנים, התוצאות של הדוח מראות 

 9אני מזכיר לכם, המועצה אישרה גירעון של    שסיימנו את השנה בתוצאה מצוינת לעומת התכנון.

מיליון. יכול להיות שהגירעון יהיה אפילו קטן   2.250מיליון שקלים, בפועל הגירעון עומד כרגע על  

מיליון לאחר שרואה החשבון יבדוק את שאר ההכנסות ממשרדי הממשלה שיכול להיות   2.250-מ

לכך העיקריות  הסיבות  שתי  נרשמו.  ולא  יגיעו  לנו   שעוד  יש  אחת,  פעם  זה  פה  ביעדים  שעמדנו 

 מיליון. 1.140מיליון, מענק איזון של  3.400-הכנסות גבוהות יותר בהיקף של כ

 

 יהודה אסרף:

 מיליון?   3-אבל ממה נובע ה

 

 מוטי ברשישת:

מיליון, קיבלנו תוספת מעבר למתוכנן, מענק מיוחד של ביטחון,    1.140אני אומר מענק איזון של  

של    1.600קיבלנו   עיוותים בהיקף  לתיקון  גם מענק  מיליון שקלים והצלחנו להשיג ברגע האחרון 
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זה    650,000 הכול  בסך  כ  3.400שקלים,  של  בהוצאות  קיטון  גם  לנו  יש  שני  ומצד    3.400-מיליון 

 ליון בעקבות ירידה בפעילות עקב הקורונה, שלא ביצענו ולא היינו נזקקים לה. מי

 

 בוריס גרוסמן: 

 הקורונה עזרה לנו.  

 

 מוטי ברשישת:

הקורונה גם עזרה לנו ועזרנו לעצמנו, זה היה ניהול תקציבי מסודר ובלי להוריד דברים שמשרתים 

 את תושבי העיר.  

תו את  סיימנו  מזכיר,  אני  לכך  בבנוסף  שהתחילה  ההתייעלות  ל2019-כנית  המשיכה   ,-2020  

ב השלמת   2021-והסתיימה  לנו  לאפשר  בקשה  הפנים  למשרד  העברנו  מאוזן.  תקציב  כשהגשנו 

על   לנו  חייבים  שהם  עבר  גירעון  לכיסוי  לנו  2019הלוואה  אישרו  הם  סך   4.255,  שקלים,  מיליון 

כבר   גייסנו  זה    3.145הכול  יחד  של  מיליון  7.400מיליון,  בגירעון  גמרנו  אנחנו  שקל,   6,950,000. 

פחות מהגירעון שהתחייבנו אליו ועמדנו בכל אבני הדרך שהתחייבנו בתוכנית ההתייעלות   50,000

מיליון, שזה  7.400ולכן הם אישרו לנו לקחת הלוואה לכיסוי גירעון מצטבר בהיקף של  2019לשנת 

 יותר מהגירעון שסיימנו.    450,000

 

 גיא יפרח:

 ההלוואה מוחזרת במנגנון מענק האיזון.

 

 מוטי ברשישת:

כן, ההלוואה מוחזרת במנגנון מענק האיזון, כך שזה לא יעיק על תקציב העירייה. הגשנו למבקר 

על   גם  גירעון  לכיסוי  מיוחדת  הלוואה  לאשר  שבועות  שלושה  לפני  כבר  בקשה  הפנים  משרד  של 

שנת   יהיה  2020תקציב  שהגירעון  חשבנו  הבקשה  את  כשהגשנו  ביקשנו    2.750.  אז    2.750מיליון 

ה כרגע מיליון,  למועצה  שמוגש  הכספי  הדוח  של  הנתונים  סמך  על  נוספת  בקשה  לו  העברנו  יום 

 והוא יבדוק אותנו ויאשר מסגרת.  

 

 אייל פישלר: 

אתה לא רוצה הלוואה יותר מאשר  2020קיבלת הלוואה יותר מאשר הגירעון למה על  2019אם על 

 הגירעון?  

 

 מוטי ברשישת:

מיליון שקלים כאשר אני מניח שהוא יאשר משהו בסביבות   5לא, אנחנו ביקשנו ממנו הלוואה של  

 מיליון, הוא לא יאשר את הסכום הזה כי אנחנו לא זקוקים לו. 2.500מיליון,  2.200

 

 אייל פישלר: 

עכשיו אני שואל שאלה, מה הרווחנו מזה שקיבלנו כסף בתיקון עיוותים? אם לא היינו מקבלים 

 והיינו מקבלים על זה הלוואה, מה אכפת לנו? את זה בתיקון עיוותים היה לנו פחות
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 יהודה אסרף:

 כי זו הלוואה וזה מענק.

 

 בני כשריאל:

 הלוואה צריך להחזיר.  

 

 אייל פישלר: 

 משרד הפנים מכניס את זה  

 

 בני כשריאל:

 ועומס ההלוואות משפיע בכל זאת על התזרים.  

 

 יהודה אסרף:

 זה מענק, מה זו השטות הזאת? 

 

 אייל פישלר: 

 אני אומר שהלוואה בסוף המשרד מחזיר אותה בתוך מערכת האיזון.  

 

 בני כשריאל:

כן, אבל על תזרים המזומנים השנתי זה כן משפיע כי אתה צריך להחזיר את הכסף. הוא מחזיר  

 שנה או שנתיים אחרי זה.  

 

 גיא יפרח:

מחזיר   הוא  כל  מענ90%קודם  זה  ,  ה100%ק  רק  אז  לא   10%-,  עדיף  שני,  ודבר  שווים.  האלה 

 להעמיס על העירייה.

 

 בני כשריאל:

עובד, ככה   זה  לבקש. ככה  נוכל  זה היום בשנה הבא הלא  על  נוותר  יתרה מזאת, אם אנחנו  לא, 

 עובדים המשרדים. 

 

 אייל פישלר: 

 בסדר, אני רק שואל בשביל להבין, לא יותר מזה.

 

 בוריס גרוסמן: 

 אותה שאלה שאלת בישיבת הנהלה, הבטחת לא לדבר.

 

 בני כשריאל:

 סיימנו? יש שאלות, הערות?
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 ינה אייזנברג:אל

 כן, אני אשמח להגיד משהו.  

 

 בני כשריאל:

 לזה?  

 

 אלינה אייזנברג:

 לא. 

 

 בני כשריאל:

 חכי, אני לא סיימתי.  

 

 אלינה אייזנברג:

 אין בעיה, חשבתי שסיימתם.  

 

 בני כשריאל:

אז אם אנחנו סיימנו את זה אני עובר להודעות ראש העיר. סטטוס הקורונה. אנחנו ירדנו או עלינו  

מהם כמובן, אפילו   50%-חולים בלבד, למעלה מ  14שבת, היו  -שישי-לירוק. בסוף השבוע, חמישי

 , לצערי. 30אפשר לומר שהם מתחת לגיל  70%

כולו,   והאזור  אנחנו  נהדר,  ממש  היה  לפלסטינאים  החיסונים  כאן   6,500מבצע  ואני  היו,  בערך 

ליעקב  הזה,  הארגון  בראש  היה  שהוא  שלנו  הכלכלית  החברה  למנכ"ל  כל  קודם  להודות  רוצה 

   6,000ברוש, זה עבד כמו שעון, הנושא הזה תקתק כמו שעון. להביא 

 

 דובר:

 כל הפלסטינאים מחוסנים? 

 

 י כשריאל:בנ

יודעים אם כל אלה  לא  כן. אנחנו  שלנו  כל הפלסטינאים, אבל כל העובדים  זה  יודע אם  לא  אני 

חמישה בהתחלה -שבמישור התעשייה, אבל אנחנו יודעים שהעובדים של העירייה כן. יש ארבעה

פלסטינאי שלא מחוסן  עירייה  עובד  ואנחנו מפרקים אותו. כל  עשו, נשאר אחד שלא רוצה  שלא 

 כן, הביתה, אין כאן חוכמות.   –א רוצה להתחסן אנחנו לא ול

התודה השנייה מגיעה לפיקוד העורף, הם עובדים איתנו יד ביד, כל הזמן, בפרט גם במקום הזה. 

שעזרו   אלה  ולכל  שלנו  הביטחון  ולאגף  יפה,  עבודה  עשו  הם  למד"א,  כמובן  השלישית  התודה 

 וסייעו בנושא. 

מועצת העיר, והערכה רבה לבית ספר אמי"ת על קבלת פרס חמ"ד תעודת הוקרה מצדנו, הוקרת  

של   הפרס  את  גם  קיבלו  הם  וכמובן  הספר  לבית  לחיסון    5,000ארצי  שעשינו  במבצע  שקל 

מהמורים מחוסנים, יישר כוח    90%-מהתלמידים ולמעלה מ  90%-התלמידים והמורים. למעלה מ

 להם. 
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כמה על  איתו  דיברנו  פה,  היה  פנים  לבטחון  לא   השר  שאנחנו  הזה  הנושא  על  גם  כמובן  דברים, 

מול  שזה  אדומים,  מעלה  של  הביטחון  של  בנושא  ממשלתיות  רשויות  שלוש  מול  לעבוד  יכולים 

א הצופים,  והר  בעיסאוויה  והשמירה  מעיסאוויה  האבנים  כל  על  ירושלים  מול -מחוז  וכו',  טור 

חלק 'אנחנו  אומרים  שחלק  מג"ב  מול  באה,  לא  באה,  שכן  מגיעים,   החטיבה  לא  חלק  אצלכם', 

 וכמובן מחוז ירושלים שיש לנו איתם בעיה.

אז עלו שתי בעיות, אחת, הנושא של מרכיבי ביטחון, שכל אלה שנמצאים עדיין תחת הצבא, תחת 

אחריות הצבא, מקבלים את מרכיבי הביטחון. אנחנו, מאחר שהעבירו אותנו ואת ירושלים רבתי 

מקבלי לא  אנחנו  אז  ש"י  אלוף  למשטרת  בזה.  שיטפל  הבטיח  הוא  הזה,  הנושא  את  העלינו  ם. 

הפיקוד עדיין לא חתם ויש כאן בעיה בין משטרת ישראל לבין הצבא, הצבא אומר שהם העבירו  

התקציב   את  קיבלו  שלא  אומרת  המשטרה  זה,  את  תממן  ושהמשטרה  למשטרה  האחריות  את 

אנחנו, זה גם גבעת זאב ועוד יישובים ו'תלכו לצבא' ואנחנו נופלים בין שני הכיסאות. זה לא רק  

 אחרים. אני מקווה מאוד שזה ייפתר. 

מעבירה   ישראל  שמשטרת  זה  איתו  שסוכם  השני  טרמינל   500,000הדבר  לבניית  לסיוע  שקל 

את  קיבלנו  לא  עדיין  הדברים,  סיכום  את  קיבלנו  לא  עדיין  התעשייה.  לאזור  בכניסה  הבדיקה 

 מקווה מאוד שבאמת הם יעמדו בסיכום והם יעבירו לנו.  ההרשאה, זה כבר סוכם פעמיים, אני

שידאגו  שלו,  במפלגה  אחד  כל  הסיעות,  מראשי  מבקש  מאוד  אני  שלישי,  ביום  הבחירות,  ביום 

 לשמור על הסדר, שלא יהיו מריבות ולא התקוטטויות ליד  

 

 יחיאל וקנין: 

אתם מפלגה מתחילים ש  בגלל  -  -  -אנחנו גם מבקשים שלא תשתלטו על כל הכיכר, מהתחלה ועד  

 ראשונים אז.

 

 בני כשריאל:

 יישבו ראשי המטות ויסגרו את הנושא הזה. מצדי אין לי בעיה.  

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 בני כשריאל:

 אני בעד שלא יהיו שלטים בכלל. 

 

 דוברת:

 כאילו בלי השלטים אנחנו לא נדע ל. למה צריך את השלטים האלה? 

 

 בני כשריאל:

עם   קורה  מה  לגבי  שאל  יהודה  רבה.  תודה  גיאה,  לצאת.  מגיאה  מבקש  אני  לגזבר,  המכרז  לגבי 

כ בהתחלה  מיונים, היו  שני  ועדת קבלה של הגזבר. היו  מועמדים   90-מכרז הגזבר. היום הייתה 

בערך שניגשו, היה מיון של אלה שלא עברו את הסף של הדרישות והורדנו את זה לעשרה, עשרה  

עשרה, הגיעו תשעה. מהתשעה, היום הגיעו להגיע אז הגיעו תשעה. כלומר הזמנו  לא רצה  , אחד 

התאמה  לבדיקות  ארבעה  העלינו  טובים,  ממש  אנשים  שם  היו  שבאמת  לכם  לומר  רוצה  אני 
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וגרפולוגיה וזה עבר פה אחד. כמובן הייתה גם נציגה של משרד הפנים שהגיעה אלינו והייתה גם 

ב אלפסי  איריס  הוועד  הם חברת  ירושלים,  מעיריית  הם  מהם  שניים  האלה,  הארבעה  וועדה, 

את  הרשימו  שבאמת  הארבעה  אלה  גיאה.  וכמובן  פה  הסגן  שהיה  נזרי  אייל  שם,  בכיר  במעמד 

 הוועדה ואנחנו שולחים אותם למבחני התאמה. אני אמרתי, מבחני ההתאמה הם כלי לבחירה.  

 

 ג'קי עזרא:

 גיאה לא עבר מבחני התאמה?

 כשריאל:בני 

לא, הוא עבר לסגן. אם אני שולח את כולם למבחני התאמה אני צריך לשלוח גם אותו, יש הבדל 

 בין סגן לבין גזבר, הבדל גדול.  

 

 אילנה אייזנברג:

 אבל הכי הגיוני שהוא יהיה, הוא מכיר את המאטריה, לא? 

 

 בני כשריאל:

בוריס היה שם, ירושלים, השניים,  העירייה שם,   גם אלה שהגיעו מעיריית  בגזברות  עובדים  הם 

הם מכירים את המשרדים, הם אמונים על מיליארדים של שקלים. התקציב של עיריית ירושלים 

 בערך.  5%הוא למעלה משישה מיליארד שקל. אנחנו 

 

 יחיאל וקנין: 

 אם גיאה ייבחר אז צריך לבחור סגן?

 

 בני כשריאל:

 בוחרים סגן, ברור.  

 

 יחיאל וקנין: 

 ל מה אז בשבי

 

 בני כשריאל:

 אז מה אתה רוצה שנעשה? אז לא נבחר?

 

 אלינה אייזנברג:

 למה שלא נקדם אותו? 

 

 בני כשריאל:

אז לא נקדם אותו? אף אחד מהארבעה האלה לא יסכים להיות סגן משום שהם במעמד כזה שהם 

 לא מוכנים להיות סגן.  
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 אלינה אייזנברג:

 הם לא רוצים לרדת, הם רוצים לעלות. 

 

 יחיאל וקנין: 

 לא הבנתי, גיאה הוא עכשיו סגן.  

 

 בני כשריאל:

אחד מהם הוא תושב העיר, הוא באמת עובד שם על ההכנסות ועל דברים אחרים ויש לו תארים 

 ויש לו ניסיון, אולי אתם מכירים אותו, דודו אמזלג.  

 

 יחיאל וקנין: 

 מי יושב בוועדה? 

 

 בני כשריאל:

יע עוד  בוריס, גיא, אני, המנכ"ל, נציגה של משרד הפנים ונציגת הוועד. זה התקנון. היה צריך להג

 אחד ממשרד הפנים, הוא לא הגיע. אוקיי, בבקשה, אלינה. 

 

 אלינה אייזנברג:

 כן, אז קודם כל זה שאנחנו עיר ירוקה זה מדהים וזה שאפו גדול לכם על כל מה שאתם עושים. 

 

 בני כשריאל:

 שאפו גדול לכולנו.

 

 אלינה אייזנברג:

נכון, על החיסונים, על המודעות, על הכול, אבל יש איזה שהיא בעיה מאוד גדולה של אנשים שלא 

רוצים להתחסן, שזו אמנם זכותם המלאה, אבל ברגע שהם במגע עם ילדים קטנים שלא יכולים 

להיות מחוסנים אנחנו בבעיה ענקית. היום לדוגמה הילדים שלנו נכנסו לבידוד, למה? כי סייעת 

 נכנסה לא מחוסנת וגם לא שמה מסכה והכניסה את כולנו   במודע

 

 בני כשריאל:

 אני מכיר את העניין. היא תצא לחופשה ללא תשלום.  

 

 אלינה אייזנברג:

 מעולה. 

 

 בני כשריאל:

  48יש הנחיה שלי חד משמעית. עד עכשיו הייתה הנחיה שמי שלא רוצה להתחסן חייב להביא כל  

הבע הביאה.  היא  בדיקה,  היא שעות  זה  ואחרי  שלילי  יצאה  הביאה,  שהיא  זה  שם  שהייתה  יה 

חלתה. אבל עכשיו אנחנו משנים את כל הסדרים ולא אכפת לי לעמוד בפני בית משפט ולא אכפת 
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לי מכל היועצים המשפטיים, אני נתתי הנחיה חד משמעית למנכ"ל, מי שלא מתחסן מהעובדים 

למרות שהם לא עובדים שלנו, יוצא לחופשה ללא שלנו, ואני רוצה לעשות את זה גם על המורים,  

 תשלום.  

  

 אלינה אייזנברג:

 כל הכבוד. 

  

 בני כשריאל:

יודעים  אתם  נשרפו.  שלי  הפיוזים  כל  לך,  אומר  אני  זה,  את  שמעתי  הזה,  העניין  את  מכיר  אני 

זה,  את  דרשתי  שנה  חצי  לפני  כבר  שאני  לך  לומר  רוצה  רק  אני  אלינה,  חושב.  אני  מה  בדיוק 

האדם  חירות  על  לשמירה  מהעמותה  החינוך,  משרד  של  המשפטי  מהיועץ  איום  מכתבי  קיבלתי 

 וגופו, מוועד ההורים.  

 

 אלינה אייזנברג:

 אין בעיה, אז שיישבו  

 

 בני כשריאל:

לפני  שנה,  למעלה מחצי  לפני  עכשיו כולם מבקשים את מה שאני ביקשתי  זה,  לי את  עשו  כולם 

 שמונה חודשים.  

 

 זנברג:אלינה איי

 בגן הזה   םיש לנו שני ילדים אסתמטיי

 

 בני כשריאל:

גילי מוציא מחר מכתב בעניין הזה, את חוות הדעת שאני רוצה בכתב, אני שולח את זה לכולם,  

מוכן   אני  יחסים,  כאן  אין  אבי,  של  המקרה  את  שמעתי  היום,  הורוביץ  להראל  גם  כבר  הודעתי 

 ללכת לתביעה בבית משפט.  

 

 אלינה אייזנברג:

 כל הכבוד. אתה לא תלך, אנחנו נעמוד  

 

 ברנדה הורביץ: 

 על המתקן, איפה הדברים עומדים עכשיו? 

 

 בני כשריאל:

גם  נאדה. הוא  לבג"צ,  נאדה. ראש הממשלה ככה הגיב  גמרנו, מת, פטאל, הלך, חלאס,  המתקן, 

י לו 'תגיד, היה פה, הוא שכח להגיד את זה, הוא היה בכנס, הוא שכח להגיד את זה, אז אני לחשת

 תגיד'.  
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 ברנדה הורביץ: 

 רגע, בשביל של יצחקי, אנשים מתלוננים שהם לא יכולים לרכוב וללכת בשביל יצחקי.  

 

 בני כשריאל:

 אני סוגר את הישיבה.  אני לא שומע.

 

 

  _____________________      _______________________ 

 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 
 ראש העיר       ר העירייהמנכ"ל ומזכי


