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 פרוטוקול
   

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 

 2021ביוני  30יום רביעי, כ' בתמוז התשפ"א, 
 נוכחות:

 
 

 ראש העיר  –כשריאל מר בני    נוכחים:

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף   

 חברת מועצת העיר    –גב' ליאת מארק   

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר   

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

  

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח  חסרים: 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר     –גב' מעין מור  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי  

   

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך  משתתפים: 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה  –גב' ענת רחמים   

 ע/רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון   

 מנהל המתנ"ס  –מר אורי מסיל   
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 על סדר היום:

 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים.  .2

 סגירת תב"רים.  .3

 מינוי ועדת הנצחות.  .4

 ישיבת המועצה 

 בני כשריאל:

, אנחנו נתחיל באישור התב"רים, 40-21רבותיי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מספר  

לכם שכל התב"רים, מלבד אחד, שהוסיפו  לומר  אני רוצה  יהיו בסוף.  הודעות ראש העיר כמובן 

 אותו, ועוד אסביר למה, אושרו בוועדת הכספים. אם יש שאלות תשאלו את השאלות.  

להצבעה.   מעלה  מספר  אני  תב"ר    2238תב"ר  וילנאי';  ב'דקל  אקוסטית  נגישות     2239נגישות 

בניית שתי כיתות   1380נגישות פיזית ל'מעלה התורה' בנים; תב"ר    2240לממ"ד 'יפה נוף'; תב"ר  

במגרש   מספר  434גן  תב"ר  תב"ר    2230;  פרוגרמה;  השלמת  חקלאית,  שינויים   1212חווה 

'צב אולפנת  חינוך  במוסדות  תב"ר  והתאמות  תב"ר;   1774יה';  וסגירת  הקטנה  פלוטר,  רכישת 

, פסטיבל קיץ 2017, פסנתר פיס רחוב, הקטנה וסגירת תב"ר; תב"ר  1885סעיף ח', תב"ר מספר  

, תיקוני אספלט ברחבי  1952, בניית קונסרבטוריון; תב"ר  98וסוכות באגם; סעיף י', תב"ר מספר  

 ת? עבר פה אחד.  העיר. אני מעלה להצבעה, יש התנגדות? הימנעו 

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס 'דקל וילנאי'  – 2238תב"ר מס'  .א

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס ממ"ד 'יפה נוף'  – 2239מס'  תב"ר .ב

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

בנים   –  2240מס'    תב"ר .ג תורה'  'מעלה  הספר  בית  )ראייה(  פרטנית  פיזית  נגישות 

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪   30,000 –תשלומים 
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 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 )שינוי מקורות(  434כיתות גן מגרש  2בניית   – 1380מס'  תב"ר .ד

 קרן מוסדות ציבור )הקטנה(-₪   423,000 –תקבולים 

 קרן עב' פיתוח )הגדלה(  -₪  423,000              

 ללא שינוי –תשלומים 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 חווה חקלאית השלמת פרוגרמה )הגדלה( – 2230תב"ר מס'  . ה

 קרן מוסדות ציבור   -₪  2,352,295 –קבולים ת

 ע. קבלניות -₪   2,352,295 –תשלומים 

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

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 שינויים והתאמות במוסדות חינוך אולפנת צביה )שינוי מקורות( – 1212מס'  תב"ר . ו

 קרן עבודות פיתוח )הקטנה( -₪  48,842 –תקבולים 

 משרד החינוך )הגדלה(  -₪   48,842                    

 ללא שינוי –תשלומים 

 שינוי המקורות מתבצע בשל אי תקבול מלא ממשרד החינוך 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 ה: החלט

 אושר פה אחד.

 

 רכישת פלוטר )תווין( )הקטנה וסגירת תב"ר( – 1774תב"ר מס'  .ז

 מלווה )הקטנה( -₪  45,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות )הקטנה( -₪   45,000 –תשלומים 

 לאחר ההקטנה  יגיע התב"ר ליתרה אפס וייסגר.
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 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 פסנתר פיס רחוב )הקטנה וסגירת תב"ר( – 1885מס'  תב"ר .ח

 מפעל הפיס )הקטנה( -₪  35,802 –תקבולים 

 מלווה )הקטנה( -₪   23,868                   

 ע. קבלניות )הקטנה( -₪   59,670 –תשלומים 

 לאחר ההקטנה  יגיע התב"ר ליתרה אפס וייסגר.

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 פסטיבל סוכות באגם )הגדלה( – 2017תב"ר מס'  . ט

 מלווה )הגדלה( -₪  68,868 –תקבולים 

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   68,868 –תשלומים 

 ₪   175,868לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בניית קונסרבטוריון )שינוי מקורות( – 98תב"ר מס'  .י

 קרן מוסדות ציבור )הקטנה( -₪  200,000 –תקבולים 

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה( -₪  200,000                    

 ללא שינוי –תשלומים 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 תקוני אספלט ברחבי העיר )הגדלה(  – 1952תב"ר מס'  .יא

 קרן עב' פיתוח )הגדלה(  -₪  27,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות )הגדלה( -  27,000₪ –תשלומים 

 ₪  57,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 
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 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

תב"ר שמתי.  לא  עוד  התב"ר  של  התוספת  את  תב"רים,  סגירת  בוועדת 2241  לפני  עבר  לא  זה   ,

כספים, בגלל דחיפות העניין אנחנו מביאים את זה למועצת העיר. יש למישהו התנגדות להעלות 

 את זה במועצת העיר? אין התנגדות. 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

להצבעה. תב"ר  זה  אני מעלה את  לליגה 2241  אז  פיס  שיפוצים והתאמות באולם ספורט מרכז   ,

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

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

שאני רוצה להביא, אנחנו דיברנו על ועדת הנצחות. ביקשתי מכל סיעה לתת לי נציג, אני    2-  סעיף  

לראשי ובאי   הצעתי  פוליטי  יעמדו בלחץ  חברי המועצה כדי שלא  נציגות מתוך  לתת  לא  הסיעות 

יושב  להיות  גרינברגר  ציון  בן  מהשופט  ביקשתי  אני  במקומי  לכן  שכולות,  משפחות  מול  נעימות 

הנוער,  אגף  מנהל  סלוק,  איתמר  נוספים  המקצועי  מהדרג  שקבעו.  מה  קבעו  אבל  הוועדה,  ראש 

שמוליק המתנ"ס,  נציג  מר   הוא  העירייה. החברים  דובר  זיסמן,  חזקי  ומר  העירייה  מנכ"ל  חנוך 

ג'קי עזרא, חבר המועצה, מר אברהם נגר, חבר מועצת העיר, היושב ראש הוא השופט בדימוס. אני  

מעלה להצבעה את מינוי ועדת ההנצחות לפי פירוט השמות שאמרתי. יש התנגדות? הימנעות? עבר  

 פה אחד.  

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 ה: החלט

 אושר פה אחד.
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 בני כשריאל:

סגירת תב"רים. מצורף בזה, אתם רואים את הסגירה    -  3סעיף  אני חוזר חזרה לסגירת תב"רים.  

לפי הנחיית משרד הפנים. של התב"רים זה  לסגור את  ולכאן, צריך  לכאן  יתרות  , תמיד נשארות 

פה  עבר  הימנעות?  התנגדות?  יש  התב"רים,  סגירת  את  להצבעה  מעלה  אני  פה.  מצורפת  הטבלה 

 אחד.

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

 נעבור לישיבה הבאה.  

 

 אייל פישלר: 

 הודעות ראש העיר אתה רוצה לעשות בישיבת מועצה אחרת? 

 

 בני כשריאל:

זה  על  נתעכב  אנחנו  זה  את  אעשה  אני  אם  קורה,  מה  לך  אגיד  אני  אגיד.  אני  האחרונה  בישיבה 

למעלה משעה כי יש כאן הרבה מה לדווח, כולל על מה שקורה עם הקורונה בעיר. אני אוסיף את 

עצה מיוחדת זה לא אומר שאני לא יכול להוסיף סעיף. אני חייב  זה לישיבת המועצה, בישיבת מו

 לעשות ישיבה מיוחדת, אבל הודעות ראש העיר אני יכול להגיד בכל ישיבה, נכון, היועץ? 

 

 גילי רוגל:

 תיסגר הישיבה של הארנונה ואז אתה יכול להמשיך את זה. 

 

 אייל פישלר: 

 אבל להמשיך את זה כהמשך הישיבה הקודמת? 

 

 לי רוגל:גי

 ...לא, הודעות ראש העיר זה לא משהו ש

 

 בני כשריאל:

 אני מודיע, אבל זה לא חובה. הודעות ראש עיר זה לא חובה.  

 

 גילי רוגל:

 נכון, זה לא חובה.  

 

 (. 43-21עד  41-21)חוזר להודעות ראש העיר לאחר סיום הדיונים בישיבות 
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 בני כשריאל:

כמוב כולכם,  בשם  רוצה  אני  כל  מאחלים קודם  אנחנו  כתבתם,  או  התקשרתם  בטח  אתם  גם  ן 

החלמה  שלמה,  רפואה  לו  מאחלים  אנחנו  העיר,  ראש  מקום  ממלא  יפרח,  לגיא  שלמה  רפואה 

שיחזור   ומקווים  אליו  מתגעגעים  טוב,  יותר  מרגיש  הוא  היום,  איתו  דיברתי  ושיחזור.  מהירה 

עובד   לכם כאן, הוא  למרות שאני אומר  לעבודה תקינה,  עובד מהבית, הוא במהרה  גיא  מהבית. 

בישיבת  היה  הוא  אתמול  בקשר,  איתי  היה  הוא  תרבות,  של  בנושא  המתנ"ס  עם  בקשר  נמצא 

הנהלה איתנו, הוא נמצא בקשר עם עובדים בהיכל התרבות ובפרויקטים אחרים, הוא גם מתכתב 

 איתי וגם כמובן מדבר איתי בטלפון, כולל לפני כשעה שדיברנו בטלפון. 

לי,  עדכון סט נדמה  לנו כבר,  יש  חולים, משהו כזה. שלומית, כמה כתוב אצלך?   38טוס קורונה. 

 חולים כולל המלווה של ההסעות לירושלים.  38נדמה לי 

 

 דודו מתתיהו: 

 היא הדביקה את כולם? 

 

 שלומית ביטון: 

   ...אלה שטרם נבדקו  - - -לא, זה מאומתי ה 

 

 אייל פישלר: 

 כולם? זה המספר הכולל האמיתי? 

 

 שלומית ביטון: 

 בדיקות שעשינו. 460כולל 

 

 ברנדה הורביץ: 

 איך ההתארגנות בקיץ? 

 

 בני כשריאל:

 עוד מעט, נמצא כאן גם מנהל המתנ"ס, יש בעיה קשה מאוד.  

 

 אייל פישלר: 

 רגע, בוא נשמע רגע, יש לך עוד נתונים?  

 

 שלומית ביטון: 

 תוכם תלמידים, שלוש מורות וסייעת אחת.  מ 21מאומתים,  30יש 

 

 יהודה אסרף:

 המורות האלה מחוסנות? 
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 בני כשריאל:

 המורות והסייעת מחוסנות.  

 

 

 שלומית ביטון: 

 מחוסנות והן כולן מאותו בית ספר. 

 

 אייל פישלר: 

 והחמישה הנותרים מה זה, קשורים לתלמידים או לא קשור? 

 

 יהודה אסרף:

 נראה לי החיסון כבר לא תופס.

 

 בני כשריאל:

לא, מה שקורה, זה כמו שפעת, אנחנו מקבלים חיסון לשפעת וגם נדבקים, אבל זה עובר לנו יותר 

 קל. זה מה שטוענים הרופאים. 

 

 יהודה אסרף:

מחמישה מיליון זה גם מספר לא מבוטל   5%-כיסוי ו  95%זה, אמרו    וחוץ מזה, אם אתה חושב על

 של אנשים שיכולים להידבק למרות שהם מחוסנים. 

 

 בני כשריאל:

 רציתי ששמוליק ייתן את הסקירה.  

 

 יהודה אסרף:

 רגע, אתה לא רוצה למנות אותי כממונה קורונה? 

 

 בני כשריאל:

ממונה   אתה  דרסלר.  ד"ר  את  לי  יש  כבר  לא,  זה  על  עובדים  אנחנו  תפקידים.  מספיק  על  כבר 

-יומיים, רוב הילדים נמצאים כמובן בבידוד, יחד עם המשפחות שלהם. אנחנו פתחנו כיתות א' ו

ב', פתחנו את בית הספר של הקיץ כי המחלה התגלתה בכיתות ג', ד', ה', המאומתים, בכיתות א' 

 ב' זה לא היה. -ו

 

 ליאת מארק:

 אחים ואחיות? אבל אין 

 

 בני כשריאל:

אחים ואחיות, אז הוא לא מגיע לקייטנה. מי שנמצא בבידוד, כמובן הנלווים, כל אלה שיש להם 

 אחים, אחיות, הורים וכו', ברור, הם לא חוזרים.
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 ברנדה הורביץ: 

 הם צריכים להיבדק להיכנס לקייטנה? 

 

 בני כשריאל:

 לא, אין צורך. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 ה קייטנה בזום, אני מבין?  בני, לא תהי

 

 דוברת:

 לא. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 אני יודע מה אני שואל, לא סתם. 

 

 בני כשריאל:

הוא התכוון קייטנה בזום לילדים בבידוד ולחולים. לא יהיה. חלק מהם יחזרו חזרה אחרי שיבדקו 

רי, נדמה אותם. אלה שהתגלו עם המחלה, כנראה עברו כמה ימים, הם צריכים להגיע ליום העשי

לי, וצריכים להיבדק עוד פעם. אז הם ייבדקו עוד הפעם ויראו, אם זה חלף אז הם מגיעים חזרה. 

יהיה נזק לא קטן כמובן למתנ"ס, הוא יצטרך להחזיר את הכסף להורים, לא בטוח שהוא יקבל 

צרי זאת הוא  ובכל  ומתן,  למשא  להגיע איתם  בעניין הזה, אנחנו צריכים  החינוך  ך  כסף ממשרד 

 לשלם לסייעות ולכל אלה שעובדים, זה לא פשוט. 

הייתה מלווה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במיניבוס לירושלים, היא חלתה בקורונה. המלווה, 

חברת  ידי  על  מועסקים  כמובן  והנהגים  המלווים  כל  ההסעות.  חברת  ידי  על  מועסקת  אגב, 

שמלוות ונהגים שלא מחוסנים לא ייקחו  ההסעות. אני מיד כששמעתי את זה נתתי הנחיה מיידית  

גם בחברת ההסעות, אבל הודעתי להם חד משמעית שהנושא  זה רעש  על  שלנו. קם  את הילדים 

אליי  התקשרו  כבר  בערב  להם,  שהודענו  עשר  בשעה  בבוקר  היה  זה  היום.  לסדר  יעבור  לא  הזה 

 נים.  ואמרו שהם החליפו את המלוות והמלווים, כל הנהגים וכל המלווים מחוס 

נוער שלא מחוסנים  גם בנושא של בני הנוער שעובדים דרך העירייה. אני בהתחלה הודעתי שבני 

לסיכום  איתו  הגעתי  ואני  זכאי  רוני  הבוקר  דיבר איתי  אבל  לזה,  אותם  לדחוף  כדי  עובדים,  לא 

שהם  כמובן  השני  התנאי  לשם,  להיכנס  להם  אתן  אני  ראשון  חיסון  אחרי  האלה,  הנוער  שבני 

כו להיבדק ולחתום על מסמך שהם יעשו את החיסון השני בעוד שלושה שבועות. קודם כל יצטר

, ב', אנחנו גם בודקים. אנחנו מנסים כל הזמן לדחוף את בני הנוער, אנחנו  50%-אני מוריד אותם ל

 יצאנו במערכת הסברה בבתי הספר.  

 

 יהודה אסרף:

 יש היענות? 
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 בני כשריאל:

 לא גבוהה, אבל יש.  

 

 

 אייל פישלר: 

 זה מתחיל.

 

 בני כשריאל:

לאט לאט. אני אגיד לכם את האמת, משרד הבריאות הפעם הוא מאוד מבולבל, למה? הם פירקו 

עם   שמוליק  של  הקשרים  עקב  לדוגמה,  זה.  וגם  העורף  פיקוד  של  גם  שלהם,  המערכות  כל  את 

קיבלנו ניידת בבית ספר 'אלמוג' אתמול. אנחנו   משרד הבריאות והפרויקטורים של הקורונה אנחנו

 ...אמרנו שאנחנו מוסיפים להם 

 

 יהודה אסרף:

 איזה קשרים יש לו? 

 

 בני כשריאל:

 יש לו קשרים. 

 

 יהודה אסרף:

 עם מי? 

 

 בני כשריאל:

זה לא לעניין עכשיו. יהודה, מה קרה לך? לא יודע איזה קשרים יש לו, אבל יש לו קשרים. עובדה  

 עושה את זה יפה מאוד, יש לו קשרים שם, הוא פיתח קשרים יפים שם. שהוא

וצהובות  כתומות  ערים  שיש  למרות  אחרים,  ממקומות  אותה  הוציאו  ניידת,  במיוחד  לנו  הביאו 

ואדומות הביאו אותה אלינו. עכשיו, מה קרה עם זה? הם לוקחים חברות פרטיות לעשות את זה 

ב  שני  הפרטית הביאה  יעקב אהרון והקבוצה עכשיו, החברה  למד"א,  ודקים שלה. אנחנו צלצלנו 

ילדים בבית הספר, יש גם מורים וגם מבוגרים,   500שלהם אמרו 'כן, אנחנו נבוא לעזור להם'. יש  

פנים  'בשום  מגיעים לשם, החברה אומרת  להיבדק. הם  לבוא  לכל אחד שרוצה  גם אמרנו  אנחנו 

אנחנו בודקים' ואז נוצרה בעיה, הגיעו אנשים ששלחו ואופן אני לא מוכנה שאתם תהיו איתנו, רק  

אותם חזרה הביתה כי הם לא יכלו לעמוד בקצב, רק שני בודקים. אבל רוב הילדים הגיעו. החלק 

 שלא הגיעו, חלקם כבר נבדקו לפני כן בקופות החולים או בצורה אחרת וחלק הלכו, היום או מחר. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 לדרוש שמד"א יעזור? אין לך אפשרות 
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 בני כשריאל:

סליחה,   אכיפה.  מספיק  אין  ובמסעדות  שבמרכולים  כך  על  והתלוננתי  לוגסי  עם  דיברתי  אתמול 

 דיברתי איתו שלשום, עקב כך היה מבצע אתמול וגם היום. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ...צריכים לעשות את זה לתקופה כי אני מקבלת תלונות ש

 

 בוריס גרוסמן: 

 בקניון חצי בלי מסכות. 

 

 בני כשריאל:

 זה היה גם בתקופת הקורונה. 

 

 גילי רוגל:

 היום נכנסתי לסופר, אף אחד כמעט לא היה עם מסכה.

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה מה שאני אומר. 

 

 בני כשריאל:

מי שאחראי על זה זו משטרת ישראל והם לא עושים את זה. אני אמרתי לו שאני מבקש ממנו לא 

מדים, ברגע שנכנסים עם מדים כולם שמים על עצמם את המסכות, רואים את השוטר  להיכנס עם

שקל אז הוא כבר    5,000ושמים מסכות. לא להיכנס עם מדים. ברגע שבעל המרכול יקבל דוח של  

 ידאג לשים שומר בכניסה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 המשטרה היא זו שאחראית. 

 

 אייל פישלר: 

 מו שהיה פעם? אין הסמכה לפקחים העירוניים כ

 

 ברנדה הורביץ: 

 אם מישהו רוצה להתקשר הוא מתקשר למשטרה? 

 

 בני כשריאל:

  ...כן, שיתקשר למשטרה. את יודעת מה? תמלאו את הטלפונים שלהם עד ש

 

 אייל פישלר: 

 אבל אין הסמכה לפיקוח העירוני גם לעשות את זה? 
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 בני כשריאל:

 עדיין לא.

 

 אייל פישלר: 

 תקופה שזה היה. ירד וזהו? כי הייתה 

 

 בני כשריאל:

 נכון, המשטרה היא שאחראית.  

 

 יהודה אסרף:

 אבל הפיקוח העירוני עובד עם השיטור העירוני, לשיטור העירוני יש סמכות?  

 

 בני כשריאל:

תחת  הם  והשוטרים  העירוני  השיטור  העירוני.  הפיקוח  תחת  לא  הוא  העירוני  השיטור  אבל 

 ים על זה, הוא אמר לי שהם עובדים על זה, אני מקווה שהם יעשו את זה.המשטרה. אבל הם עובד

 

 אייל פישלר: 

מסכה   עם  שם  יישבו  שאנשים  מצפים,  מה  אז  סגרו,  לא  למיניהן  המסעדות  האוכל,  בתי  את 

 ויאכלו?

 

 בני כשריאל:

 ... לא, כשאתה יושב ואוכל אתה מוריד את המסכה. כשאתה נכנס

 

 דוברת:

 החנויות האחרות. אבל כל 

 

 בני כשריאל:

אוקיי. עדכון, השבוע הייתה פגישה של ראשי הרשויות של יש"ע עם שרת הפנים, מחר יש לכלל 

הליכי   פישוט  של  הנושא  לנו,  גם  חשובים  שהם  סעיפים  כמה  שם  העליתי  אני  הרשויות.  ראשי 

מאוד. הדבר השני   התכנון במת"ע ובמינהל האזרחי וכל ההליך הזה שהוא ויה דולורוזה ומתסכל

אשכול   אנחנו  הניקוד,  של  בנושא  כלפינו  שיש  האפליה  של  הנושא  ממנה    6שהעליתי,  וביקשתי 

התושבים  וכמובן  ניקוד.  עוד  שמקבלים  הפריפריה  למסגרת  יש"ע  של  היישובים  כל  את  להכניס 

ריך  שלנו משלמים אגרת שמירה שאין את זה בשום מקום אחר בתוך הקו הירוק ולכן גם כאן זה צ

להיחשב וצריך להעלות לנו את מענק האיזון מצד אחד, וכנ"ל כמובן לגבי מענקי הביטחון. יש שני  

הביטחון   את  מעביר  שהוא  החליט  הצבא  כי  מקבלים  לא  אנחנו  מהם  אחד  ביטחון,  מענקי  סוגי 

את  לכם  מעבירה  לא  אני  כסף,  קיבלתי  לא  'אני  אומרת  ישראל  ומשטרת  ש"י  למחוז  שלנו 

לה'. היא אמרה שהיא תטפל בזה, היא דווקא הייתה בסדר, היא גם הודיעה שהיא המרכיבים הא

 סיטי והמג'יק.  -תבוא לבקר, ברנדה. אמרתי לה שיש לה הרבה מה לראות פה, כולל הדי
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לא  העלו עוד כמה דברים בנושאים של כבישים ודברים אחרים, כוח אדם וכדומה, אבל זה כבר 

 מעניין.

י פגישה אישית עם משה לאון. הפגישה באמת הייתה פגישה טובה. אני  בנושא התחבורה הייתה ל

בגובה העיניים, הוא רוצה  גם מדבר  ירושלים באמת מעולה, הוא  עיריית  לכם, ראש  לומר  רוצה 

מרכז  פיתוח  שלנו,  המתע"מ  של  הפעולה  שיתוף  כמובן  דברים,  כמה  על  שם  דיברנו  לעבוד. 

ת שיושב, הצוות המקצועי שלו עובד מול הצוות המקצועי העסקים. הוא מאוד מעוניין, יש כבר צוו

שלנו כדי להקים את הפרויקט הזה. הדבר השני, כמובן דיברתי איתו על כביש הטבעת המזרחית 

 וקיצור משך העבודה במנהרת הגבעה הצרפתית. 

 

 יהודה אסרף:

  ... שנוסעת סליחה שאני מפריע, אבל זה אינטרס ממעלה ראשונה שלו, להוריד את כל התחבורה

 

 בני כשריאל:

זה אינטרס של שנינו, גם שלו וגם שלי. היה אז ניר ברקת, היה לופוליאנסקי והיה לפניו אולמרט 

שכל מה שהם חשבו זה איך ירושלים תהיה קרש קפיצה להיות ראש ממשלה, חוץ מלופוליאנסקי, 

קפיצ קרש  בירושלים  ראו  ברקת  ניר  וגם  אולמרט  גם  אבל  שם,  הסתבך  חשבו שהוא  לא  הם  ה, 

את  רואה  אני  אבל  רואים,  שאנחנו  מה  זה  לירושלים.  מאודם  כל  את  ולתת  בירושלים  להישאר 

עיר  לו מהחינוך ומהרווחה אצלו, הוא ראש  לאון שבאמת אכפת לו מהניקיון אצלו, אכפת  משה 

 מצוין. הוא ראש עיר כמו שצריך להיות ראש עיר. 

לגבי הגבעה הצרפתית, הוא הרים טלפון עם חברת מוריה,   אז  עם מהנדס העיר,  לידי, התייעצנו 

', כמובן שהוא צריך את זה 24ינואר  -'23יוני במקום דצמבר  -ויש מגמה לקצר את הזמן לכיוון מאי

גם לבחירות. הנושא השני, שזה למעלה ממיליארד שקל, זה המנהרה של המשך הטבעת המזרחית 

ה, הוא אמר שהוא ישים את כל הלחץ גם על שר וסיומה. אנחנו נפגוש את מרב מיכאלי בעניין הז

 האוצר שהוא חבר שלו, איווט ליברמן, הם חברים, כדי לממן את הפרויקט הזה.  

היו לנו עוד כמה שיחות איך לעשות טבעת פנים ירושלמית, כלומר שתי טבעות. לדוגמה, נתתי לו 

צמתים ולהפוך את זה הצעה שכל דרך חברון עד לגבעה הצרפתית, להפריד את הרכבת הקלה מה

 לדו מפלסי. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 זה למעלה? 

 

 בני כשריאל:

יש  כן, זה דו מפלסי, הרכבת שתעלה למעלה ולמטה, או למטה ומנהרה. יש לזה כל מיני שמות, 

כביש משוקע, יש הפרדה מפלסית. על זה הוא גם כן עובד. קבענו שאנחנו נשב מדי פעם לראות איך  

 חודשיים כדי לקדם את הנושאים האלה.-כלומר לעשות ישיבות מדי חודשאנחנו מקדמים את זה, 
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 ברנדה הורביץ: 

בכלל   פה,  האזור  בכל  פסיכיאטר  צריכים  אנחנו  חדשה,  הממשלה  עם  הבריאות,  למשרד  בקשר 

חסרים פסיכיאטרים, השאלה אם יש לנו קשר עם הורביץ ואיך אנחנו מקדמים את זה, כי ניסינו  

  לפני כן ולא עזר.

 )מדברים ביחד(.  

  

 בני כשריאל:

 תראי, גם זאב אלקין, הם לא מינו את המנכ"לים, הם ממנים עכשיו את המנכ"לים, בימים האלה.

 

 ברנדה הורביץ: 

 לא, אבל אני חושבת שלגוש אדומים, לא קשור רק למעלה אדומים, אין פסיכיאטר.

 

 בני כשריאל:

עם   קל  יהיה  לא  זה  לך,  לומר  רוצה  משרד  אני  את  צריכים  שאנחנו  בפרט  החדשה,  הממשלה 

 הכלכלה.

 

 

 יהודה אסרף:

 ... 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני מדברת עם מי שאני צריכה לדבר. 

 

 יהודה אסרף:

 לא, את יכולה לעזור לו עם הקשרים שלך. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני עוזרת. 

 

 בני כשריאל:

אני בקשרים טובים מאוד עם שרת הפנים, אבל ישנם שרים שהם לא איתנו, כמו שרת התחבורה, 

 מרב מיכאלי, הכלכלה, ברביבאי, השרה להגנת הסביבה בכלל זה בצד השני של המפה.

 

 יהודה אסרף:

 גם השרה הקודמת להגנת הסביבה שהייתה בצד שלנו הייתה בצד שלנו?

 

 בני כשריאל:

 הוצאנו כמה דברים.לא כל כך, אבל 
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 ברנדה הורביץ: 

 לא, אני פשוט אומרת שזה נושא שצריך להעלות לסדר היום.  

 

 בני כשריאל:

אחת הפגישות החשובות זה כמובן לעשות עם איווט ליברמן, שר האוצר, שהוא בעצם מחזיק את 

בתקצי מקצץ  שהוא  מאיים  הזמן  כל  הוא  כי  וזהו  להיכנס  לו  לתת  צריך  לתקציבים.  ב  המפתח 

 המדינה.  

 

 

 ברנדה הורביץ: 

אומר אני  אבל  אני  לא,  היום,  לסדר  עולה  הנפש  בריאות  שנושא  זה  על  מדבר  הורביץ  שעכשיו  ת 

 ...חושבת שאנחנו צריכים להיות שם ב

 

 בני כשריאל:

 נעשה, אוקיי, מי מחזיק תיק הבריאות?  

 

 ברנדה הורביץ: 

 ...אם צריכים אותי, אין לי בעיה לדפוק בדלת של

 

 כשריאל:בני 

 מי מחזיק את תיק הבריאות? 

 

 יהודה אסרף:

 מעיין מור.  

 

 בני כשריאל:

 טוב, נלך על זה. 

 

תוך  -הדי  -  6סעיף   זה  את  לפתוח  אמורים  הם  מרשים.  מאוד  טקס  היה  ראיתם,  הטקס,  סיטי, 

חודש, אני מאמין שייקח להם קצת יותר כי ראיתי גם בעלי חנויות בטקס שאמרו שהם עדיין לא 

 נכנסו לעצב ולהכניס את הציוד. 

 

 אייל פישלר: 

 רוב החנויות שם עומדות ריקות, יש רק את הזכוכיות. 

 

 בני כשריאל:

חלק מהם יעשו את זה רק אחרי תשעה באב, כי המסורת אומרת שפרויקטים כאלה שעושים לא 

מצליחים. לגבי הבנייה בישראל, להתחיל בנייה או לא להתחיל בנייה, דווקא יש רבנים שאומרים 

כאלה  יש  הגאולה,  את  מזרזת  ישראל  בארץ  בנייה  כי  הגאולה,  את  לזרז  כדי  להתחיל,  שכן 
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שאסו לא,  הרבי  שאומרים  מה  משמחים.  דברים  לעשות  אסור  משמחה,  חלק  זה  כי  לעשות,  ר 

 אומר, הרב נגר?  

 

 אברהם נגר:

 מה שהתחילו לפני יכולים להמשיך.

 

 ליאת מארק:

 כן, אבל פה זה פתיחה, זה משהו אחר.  

 

 

 

 בני כשריאל:

לא ידענו  אמנם אושר לי לצאת לחו"ל, אבל לא יצאתי עקב המצב הביטחוני, חומת מגן,    -  7סעיף  

ל נדחתה  ומכל הסביבה, אז הנסיעה  גם מעזריה  פחדנו  כי  מגן  בחומת  יהיה  ה  21.7-מה  . 4.8-עד 

רחלי  באמת  תקציבים,  שנוסיף  מאוד  מקווה  אני  ג'רסי.  ובניו  יורק  בניו  בפלורידה,  נהיה  אנחנו 

, אני  הכינה תכנית מאוד מאוד צפופה, אבל, אמרתי לה בפירוש, 'אל תשימי לי מפגשים של אולי'

 לא רוצה להרגיש קבצן, אני רוצה ללכת למקומות שאפשר.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אולי גם צריך ללכת לסרפסייד, אני לא יודעת כמה זה רחוק.  

 

 בני כשריאל:

סרפסייד לא רחוק, אבל אין לי שם אנשים. אם יש לך שמות, בבקשה. אם יש אנשים שתורמים 

 הרוגים.  100-וד עצוב שם, יהיו שם למעלה מבסרפסייד, אחרי שהבניין ירד שם. זה מא

 , זה בערך בעוד שלושה שבועות. 4.8-עד ה 21.7-אז הנסיעה נדחתה ל

 תודה רבה. יש לעוד מישהו להעיר, להוסיף?  

 

 יהודה אסרף:

 אני רוצה להגיד משהו.  

 

 דובר:

 אתה לא רוצה שאורי יגיד משהו?

 

 בני כשריאל:

 לא, אנחנו אמרנו שאנחנו עושים אצלו ישיבה והוא יעשה לנו מצגת. 

 

 אייל פישלר: 

 בני פה ואורי פה ולא אומרים שום דבר על הכדורסל? כאילו מה?
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 יהודה אסרף:

הוצאנו תב"ר היום למחלקת הספורט שמחזיק התיק הוא דודו, יושב פה בני, זו הזדמנות מצוינת 

במר   –להגיד   הייתי  היום  שאמורים במקרה  הטניס  מרכז  של  ישנים  כדורים  תרמנו  הטניס,  כז 

דברים  מיני  וכל  אבנים  ליידויי  זה  על  מתאמנים  הם  איו"ש,  לאוגדת  אותם  תרמנו  לזבל,  להיות 

 כאלה ויישר כוח ענק לבן על היוזמה הזו. 

והוא הסביר לי שם שנכנסנו לסבב הארצי, הסבב    –דבר שני, ראיתי שם גם את המדריך וגם את  

 חרותי. אני חושב שיש פה איזה מהפכה בתחום הספורט, גם בכדורסל.  הת

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני רוצה לשאול משהו.

 

 יהודה אסרף:

אתה מבין איך זה עובד? אני רוצה להחמיא למחזיק התיק, והוא אומר לא, הוא רוצה להגיד. אז 

וקיבלתי  להודות  כל  קודם  רציתי  אז  היום.  הטניס  במרכז  שהייתי  מזה  אומר  אני  ידבר.  כבודו 

סקירה מהמאמן שלך שהוא אמר שכבר התחלתם להיכנס לסבב הארצי של התחרות, אני חושב 

הנדירים, גם בשחייה, גם בכדורסל. יישר כוח ענק לדודו, למחזיק התיק, לבני    שזה אחד הדברים

 ולבן ולאורי, אורי, יישר כוח ענק, ענק ענק ענק. 

 

 דודו מתתיהו: 

 ...עד הבקשות, הבקשות אחר כך אליי בכתב. זה לא לבוא לשים לי שלטים מול ה 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ...ן לא, אני לא מבקשת דבר, אבל אני רוצה להבי

 

 בני כשריאל:

להנהלת מכבי,  דודו מתתיהו, למתנ"ס,  להודות למחזיק תיק הספורט,  אני באמת רוצה  רבותיי, 

הם הביאו לנו הישג מרשים שכל המדינה מדברת פתאום על מעלה אדומים, וכמובן למנהל החדש 

 שלנו. 

  

 ברנדה הורביץ: 

 מגיע לו גם מזל טוב לנישואים. 

 

 בני כשריאל:

גם ואני רוצה לומר לכם, כשיישוב   ואני רוצה להגיד  קטן מיהודה ושומרון עולה לליגה לאומית, 

לכם וגם לאבי, אין משחקים בשבתות ובחגים, אתם יודעים. בכדורסל, זה במסורת, באים המון  

 למה אני אומר לכם? תתחילו להשיג לנו ספונסרים. - - -ילדים גם 

 )מדברים ביחד(. 
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 ברנדה הורביץ: 

חינוכית פה בסיפור הזה. זה מצד אחד מקסים שעלינו ליגה, איך  אני רוצה לשאול משהו ברמה ה

אנחנו מעבירים את זה שהשחקנים, אני לא יודעת מה מותר ואסור, מתחילים להיכנס לבתי ספר, 

לעשות הרצאות, להראות להם איך משחקים, כדי לעודד להיכנס יותר לחוגים, לצאת מהמסכים, 

ים כקבוצה, איך מתמודדים עם הצלחות ועם כישלונות. זה כי כדורסל בונה עבודת צוות, איך עובד

שאם  חושבת  אני  אחד.  במסלול  להיות  יכול  לא  זה  החינוך,  מערכת  עם  משולב  להיות  חייב 

 משלמים כל כך הרבה כסף הם צריכים לתת לנו תרומה בתוך בתי הספר. 

 

 דודו מתתיהו: 

 ...אני אענה לך, היא אמרה דברים

 

 

 יהודה אסרף:

חייב להגיד בשמך משהו, עם הכסף שאנחנו נותנים להם, נשמה שלי, הם בקושי מגיעים   רגע, אני

 לאימונים. 

 

 דודו מתתיהו: 

הסוף   עד  מצוין  הכול  היה  התחלת,  בסדר.  וזה  נכונים  דברים  אמרת  ברנדה,  אענה.  אני  עכשיו 

אגי אני  אבל  לחוגים.  המתנ"סים,  את  תבדקי  בארץ,  פחות  הכי  משלמים  אנחנו  שאני  השלילי,  ד 

של   בנושא  פה  בארץ,   -  -  -הובלתי  היחידים  בין  היחידה,  העיר  שאנחנו  חושב  אני  ברנדה, 

שמשלמים לספורטאים עם קדימות אחר כך בהמשך לדור הצעיר, לאמן את הדור הצעיר. הייתה 

תקופה בבתי הספר, שיכולנו לקבל את הילדים בעלי מוגבלות, שילבנו אותם בחוגים ללא תשלום. 

רוצ תיסעו אני  מצטרפים,  שמות,  אומר  לא  אני  ילדים,  לנו  יש  האלה.  הדברים  את  שתדעו  ה 

הגיבוי   כל  את  מקבלים  הם  רגילים.  לא  ילדים  נמצאים  הרכב  שבתוך  תראו  איתנו,  לנסיעות 

מאיתנו. זה לנסוע עד אילת. להיות אחראי על ילד כזה זה לא קל, יושבים פה אנשים שלוקחים 

לכל משחק   אם את הילדים האלה  לראות. אבל  זה הכדור. תבואו  אצלם המחלה  כי  לעיר  מחוץ 

חברי המועצה לא מגיעים לראות את מעלה אדומים אז איך תראו את הדברים האלה? איך תראו, 

 בכל רבע יש לנו פרסים שמשלמים, איך משלבים את הקהילה.

 

 ברנדה הורביץ: 

משחק, אבל אני רוצה את התאריכים אני אינני יכולה להגיד שאני אהיה בכל    -  -  -אז אני רוצה  

 ...בצורה מסודרת, שאני אדע

 

 דודו מתתיהו: 

מוציא  הספורט  אגף  פרסום,  הוצאתי  שלא  משחק  אין  בפייסבוק,  שלי  חברה  את  ברנדה,  יופי. 

את  תוציאי  לספורט,  תיכנסי  בפוליטיקה,  שקועה  את  אז  פוליטית  מדי  יותר  שאת  זה  פרסום. 

 ...לספורט, תפתחי ואת תראיהמפד"ל הצדה ותיכנסי 
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 ברנדה הורביץ: 

 מה זה קשור? 

 

 דודו מתתיהו: 

 את עסוקה בפוליטיקה במקום בספורט של מעלה אדומים.  

 

 בני כשריאל:

 רבותיי, אני נועל את הישיבה, תודה רבה. 

  

 

 

 ______________________      _______________________ 
 כשריאלמר בני        מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה


