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 פרוטוקול 

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 

 2021בנובמבר  17יום רביעי, י"ג בכסלו התשפ"ב, 

 
 נוכחים: 

 ראש העיר  –מר בני כשריאל    נוכחים:

  סגן ומ"מ ראש העיר –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר   –גב' ליאת מארק 

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים  

 חברת מועצת העיר  –ישי גב' רוזי  

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ 

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר   

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

  

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו    חסרים: 

 חברת מועצת העיר     –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא   

  

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך   משתתפים:

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה   

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן   

 ומנהלת האגף לפניות הציבור ראש העירע'  –ן ו גב' שלומית ביט  

 העיר ומנהלת הלשכה ע' בכירה לראש  –גב' ענת רחמים   
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 על סדר היום: 

 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

אישור פטור מארנונה כמוסד מתנדב ל'יד שרה', 'בית מורשת' ו'האגודה להתנדבות" )בנות   .3

 שירות(.

 שיבת המועצה י

 בני כשריאל:

. אנחנו נתחיל באישור התב"רים. התב"רים עברו כמובן  48/21אני מתכבד לפתוח את ישיבה מספר 

מוועדת הכספים אז אני קודם כל רוצה לעבור על התב"רים ואחרי זה נעבור על הודעות ראש העיר,  

יש לנו גם תוספת, מחלקים אותה. אני רוצה להודות גם לקרן מעלה אדומים על כך שהם הביאו 

, 2251שקל לרכישת רכב ביטחון. תגיד תודה, הממונה על תיק הביטחון. אז תב"ר מספר    261,000

עולה להצבעה. יש הערות? שאלות? אני מעלה להצבעה. יש   1380,  2198,  2555,  2254,  2253,  2252

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

    

 רכישת רכב ביטחון )חדש( – 2251תב"ר מס'  .א

 קרן מעלה אדומים -₪  261,000 –תקבולים 

 קבלניות  בודותע -₪  261,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 תוכנית דיגיטלית שלב א' )חדש( -2252תב"ר מס'  .ב

 משרד הפנים  -₪  320,000–תקבולים   

 קבלניות בודותע -₪  320,000 -תשלומים  

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 מעלה התורה בנות נגישות פיזית פרטנית )חדש( -2253מס' תב"ר  .ג

 משרד החינוך   -₪  232,304 –תקבולים   

 קבלניות   בודותע -₪  232,304 –תשלומים   

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 מרכז פסג''ה תכנון )חדש( 201מגרש  -2254תב"ר מס'  .ד

 משרד החינוך   -₪  326,397 –תקבולים   

 קבלניות   בודותע -₪   326,397 –תשלומים   

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 מעלה תורה בנות )חדש( ת הספרקירוי מגרש ספורט בי -2255תב"ר מס'  .ה

 קרן אגרות מבני ציבור  -₪   1,000,000–תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪  1,000,000–תשלומים 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 סטודיו בקאנטרי )הגדלה(   -2198תב"ר מס'  .ו

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה( -₪  580,000 –תקבולים    

 (קבלניות )הגדלהבודות ע -₪    580,000 –תשלומים 

 ₪  1,580,000לאחר ההגדלה יגיע התב''ר לסך של 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 )הגדלה( 4רח' הצור  434כיתות גן מגרש  2בניית  -1380תב"ר מס'  .ז

 משרד החינוך )הגדלה( -₪  279,809 –תקבולים   

 קבלניות )הגדלה( בודותע -₪  279,809 –תשלומים   

 ₪  2,884,992לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

למוסדות המתנדבים,   67%אישור פטור מארנונה    :התוספת לסדר היום זה   -אישור פטור מארנונה 

עת, שהם 'יד שרה', 'בית מורשת' והאגודה להתנדבות שזה בנות שירות לאומי. קיבלנו את חוות הד

 יושב ראש ועדת ההנחה כמובן חתום על המכתב הזה אלינו. 
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 גילי רוגל:

י לפקודת הפטורים. בעבר זה היה בסמכות משרד  5אני יכול גם לציין שזה פטור שמגיע לפי סעיף  

כתוצאה מתיקון חקיקה הנושא הזה של מתן פטורים )מוסד מתנדב( עבר לסמכות מועצת   .הפנים

דרג המקצועי גם בדק שהגופים האלה עומדים בקריטריונים של משרד  ה,  העיר. כמובן שלפני כן

כל הגופים עומדים ברמה גבוהה בקריטריונים של משרד הפנים. עכשיו זה עבר שהם פונים  .הפנים

 דרך המועצה כדי לקבל דרכנו.  

 

 אייל פישלר: 

 האגודה להתנדבות זה המשרדים שלהם או הדירות? 

 

 גילי רוגל:

 ת שירות לאומי.  זה דירות של בנו

 

 אבי רחמים: 

 מה זה קשור לוועדת הנחות?  

 

 גילי רוגל:

לפי הנוהל זה היה בוועדת הנחות. זה חלק מהחוק. אתם מכירים את הגופים האלה ואת הפעילות 

 שלהם לקהילה.  

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, זה פעילות טובה מאוד.  

 

 גילי רוגל:

 לא צריך לספר לכם עליהם.  

 

 בני כשריאל:

ית מורשת' ו'האגודה  , כמוסד מתנדב ל'יד שרה', 'ב67%אני מעלה להצבעה. אישור פטור מארנונה, 

 להתנדבות' )בנות שירות(. יש התנגדות? הימנעות עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 אייל פישלר: 

 אולי כדאי לתת לאגודה למען החייל פטור?  

 

 גיא יפרח:

 .האגודה למען החייל הוא לא פטור
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 בני כשריאל:

 מזרח, זה לא קל וזה חשוב.  07אייל, יש לנו ערב לא קצר, יש לנו להעביר את התב"ע של  

יש כאן דברים חשובים. אני רוצה לדווח על קבלת תרומה בהתאם לחוזר   ,הודעות לישיבת המועצה

 למרוקאים. אני מקריא את זה.    , מבנה יביל לבית כנסת בשכונת 'נופי הסלע'2016/4מנכ"ל 

 

 דובר:

 להגיד שמדובר במרוקאים כשזה מבנה יביל?   למה

 

 בני כשריאל:

יהיה לך מבנה יותר. הנני לדווח למועצה כי התקבלה בעירייה תרומה של מבנה יביל,   ,תביא כסף

לרבות מבנה לשירותים, לבית כנסת בשכונת 'נופי הסלע' אשר ישמש את המתפללים תושבי השכונה  

לפרסם את שמו בציבור.    בנוסח התפילה המרוקאי. התורם שזהותו לעירייה מבקש שלא  ידועה 

התרומה כוללת את עלות ההובלה וההתקנה. התרומה אושרה בהתאם לנוהל משרד הפנים אשר 

ועדת תרומות בישיבתה מיום  2016/4פורסם בחוזר מנכ"ל   ידי  בהשתתפות מנכ"ל    9.9.2021, על 

דה המליצה לראש העיר לאשר את היועץ המשפטי, גזבר ומנהלת מחלקת נכסים. הווע העירייה,

התרומה. ולאחר שעיינתי בהמלצת הוועדה החלטתי לאשרה בהתאם לנוהל. בהתאם לנוהל משרד  

הפנים אישור התרומה על ידי ראש העיר טעון דיווח למועצה ועל כן בוצע דיווח זה. מבינים כולם?  

 עוד בית כנסת. 

 

 דובר:

 כמה זה עולה? 

 

 בני כשריאל:

  125אני בדקתי ברחוב הצלף מבנה יביל בגודל של    ,מה זה עולה, אני יכול לשער שזהאני לא יודע כ

 לא כולל הביסוס ולא כולל הפיתוח.   800,000-ל  700,000מטר, זה נע בין 

 

 בוריס גרוסמן: 

 הוא תורם הכול, את כל הכסף?  

 

 בני כשריאל:

ת התשתיות, את המים, את הוא תורם את הכול, כולל ההובלה, כולל הכול. אנחנו רק מחברים א

 החשמל והביוב. תמיד אנחנו עשינו את זה. אתם לא מאשרים, אני חייב לדווח על זה. 

 

 דוברת:

 למה צריכים לשמוע את הדיווח הזה?  
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 בני כשריאל:

קודם כל זה החוק, ואני אגיד לך גם למה החוק הזה. אם למשל יש ניגוד אינטרסים בין התורם הזה 

. הנושא נבדק, אנחנו  דומההעבודה שלו בעיר שלנו אז יכול להיות, אני צריך לבדוק שלא היו וכלבין  

 מכירים את השם, אין לו כלום.  

 

 דובר:

 . אנחנו לא יודעים את השם שלו

 

 בני כשריאל:

 אני לא יכול להגיד את זה לפי הבקשה שלו, אם אני אגיד הלכה התרומה.  

 

 דובר:

 בשביל לראות שאין ניגוד עניינים.  אמרת  שאתה מביא את זה 

 

 בני כשריאל:

 הוועדה בדקה את זה, אבל היא שאלה למה אומרים את זה. 

 

 גילי רוגל:

 למה אומרים? כי הנוהל של משרד הפנים דורש פיקוח. 

 

 בני כשריאל:

יש עוד כמה דברים. סטטוס הקורונה. ברוך ה' אנחנו יורדים במספר, נדמה לי שיש לנו ארבעה או 

 חמישה חולים, לא יותר.  

גם  שר התרבות והספורט חילי טרופר ביקר פה. זה לא היה קל, מבטלים לנו כאן הרבה דברים, 

בנושא התרבות וגם בנושא הספורט. בתקופה של מירי רגב, כממונה על הספורט והתרבות, היינו  

אולי  ,גם תישאר שםאמורים לקבל היכל ספורט גדול בגלל שעלינו לליגה הלאומית, בעזרת ה' היא 

 בעונה הבאה הם יעלו לליגה. 12היא תעלה. קשה לי להאמין שממקום 

 

 דובר:

 לא אמרנו מתי.  

 

 בני כשריאל:

 יש כאן מומחה לכדורסל, הוא יגיד לנו.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 הם אמריקאים, צריכים לדבר איתם,  אולי זה ייתן להם הרגשה טובה.   .אני חייבת להגיד
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 בני כשריאל:

בבקשה. אנחנו דיברנו עם כמה, היו אצלי גם כמה. דיברנו, הם הלכו ולא חזרו. זה לא קל, אנחנו  

ממשיכים לנסות. חשבתי שאת מדברת על תורמים. אבל אחד מהם בינתיים, איך שהוא נכנס כבר  

 זה המזל שלנו.  שבר קרסול,

גם אייל היה   .בקיצור, אנחנו העלינו את הנושאים, גם של היכל התרבות, כל הנושאים של התרבות

שם והציג את הנושא של התרבות התורנית והיהדות. הוא הבטיח לעזור. בוא נאמר ככה, אני בספק 

מי היום,  בישראל  קראתי  אני  היום  אבל  בתרבות,  לאומית  עדיפות  לנו  ייתנו  את   אם  שקרא 

לטובה,   מופתע  הייתי  אני  שלמזכההכותרות,  הכללי  בגושי   יר  רק  להכיר  דורש  העבודה  מפלגת 

 . תההתיישבות לעדיפות לאומי

 

 גיא יפרח:

 חרמוני. 

 

 בני כשריאל:

ברגע   ,אבל  . קודם כל אני לא מסכים איתו, משום שאני רוצה שזה יכלול את כל יהודה ושומרון

שהוא  הזכיר את מעלה אדומים אני חושב שאנחנו צריכים ויכולים גם להשתמש בזה מול שרים 

 אחרים ומול ראש הממשלה. 

לפני  הייתה  האחרונה  הפגישה  שלו.  הקדנציה  מתחילת  הממשלה  ראש  עם  פגישות  שתי  לי  היו 

יפות, להשאיר  כשלושה שבועות, משהו כזה, העליתי כמה נושאים. קודם כל את הנושא של העד

אותנו על מפת העדיפות הלאומית. זה לא בדיוק עדיפות לאומית, זו החלטת ממשלה, אבל נקרא 

להשאיר אותנו על המפה של סיוע בתעשייה, אזור התעשייה    .לזה עכשיו כאילו שזה עדיפות לאומית

. כל  של מעלה אדומים מוכר כאזור עדיפות לאומית, אבל בהחלטת ממשלה ולא בחוק, בתיירות

המצב שלנו לא   2022. אם לא יאריכו את זה במרץ  2022הדברים האלה עומדים להסתיים במרץ  

טוב. כלומר יזמים לא ירוצו עכשיו להגיע לפה כי אזור התעשייה שלנו יהיה כמו כל אזור תעשייה  

נו  ההיפך, יהיו לו גם חסרונות משום שאנח  .אחר בארץ, לא תהיה לו שום עדיפות על אזורים אחרים

דקוד המזרחי של מדינת ישראל, המרחק בינינו לבין הנמלים זה גדול יותר מאשר המרחקים ובק

 במרכז. 

וכמובן נתיב    ,דיברנו איתו גם על הנושא של הכבישים, כביש מרקם החיים, כביש הטבעת המזרחית

שלנ האוטובוסים  את  להעביר  נוכל  שבו  במחסום  רביעית  בידוק  נקודת  עם  ציבורית  ו לתחבורה 

או בבוא היום, כשהמנהרה תיפתח, אז כמובן לגבעה הצרפתית. הוא קיבל אותי  .לכיוון הר הצופים

ולראש המטה שלו   גן המנהל הכללימאוד יפה והבטיח שאכן יפתור את הדברים האלה. הוא נתן לס

 לטפל בזה.  

פרבר. בוא   -גן מנהל הכלליאנחנו, גם שמוליק וגם אני, בקשר ישיר עם ראש המטה שלו וגם עם ה

נאמר ששמוליק משגע אותו כל יום ואני מקווה שייצא מזה משהו. אני לא בטוח, אנחנו צריכים גם 

  כנית בנייה לעיר להתכונן למאבקים אחרים, כמו הנושא של הבנייה. היום אנחנו נדבר על הגשת הת

הפקדה ויש שעכשיו הוא ב  E1יחידות דיור בנופי הסלע מזרח, כמו הנושא של    3,000להפקדה של  

באזור   האלה  העדיפויות  על  ניאבק  לא  אנחנו  אם  האלה.  העדיפויות  כמו  וכדומה,  התנגדויות 

התעשייה והתיירות המלונאים יברחו לנו. יש כבר אחד שרכש קרקע ליד העירייה, קרדי מבאר שבע. 

הלת, כניות. אני אומר לכם, גם ככה קשה לו להשיג חברה מנוהוא רכש את זה והוא צריך להגיש ת
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אם לא יהיה לו את הסיוע, את הבונוסים למלון, הוא לא יגיע, הוא יחזיר את הקרקע, לא משתלם  

 גם. 

 

 גיא יפרח:

 שקל פחות כל שנה.  700,000גם שינוי הקריטריונים בתרבות, אם זה לא ישתנה זה 

 

 בני כשריאל:

 שקל.   700,000כל שנה, 

 

 אייל פישלר: 

  שהיכל התרבות יעבור לחצי קלאץ'.

 

 גיא יפרח:

וכל להקות החובבים, האנדלוסית, פרח במדבר, סגול בעיר, כל אלה,   .היכל התרבות, לא יהיה לו

 לא יהיה להם תקצוב.  

 

 בני כשריאל:

  .הבעיה השנייה, ואני רוצה כאן לציין את בוריס, באמת בוריס עושה עבודה מצוינת ביחד עם גרשון

אנחנו נפגשנו גם עם אגד תעבורה, עכשיו אפיקים, אני לא ראיתי מלחמת עולם כמו שבוריס עשה 

שם. גרשון, הוא ואני היינו ביחד עם נציגי משרד התחבורה ונציגי הנהלת אפיקים שהם בעצם עברו,  

כאן אגד תעבורה, אותה הנהלה אותו דבר, עברו לחברת אפיקים. יש תוצאות, יהיו תוצאות, יגיעו ל

אוטובוסים חדשים, הם יטפלו בנושא הזה של האיחורים שלהם. למרות שחלק מזה, בוא נאמר 

בינינו, למרות שלא אמרנו להם את זה, זה בגלל הפקקים בתוך ירושלים ולכן האוטובוסים שלהם 

 אתה לא יכול לדעת.  ,מאחרים, מבנייני האומה כל הדרך פקקים. גם אם הם יוצאים לפני כן

  

 דובר:

מאז   .מאז שהם החליפו את אגד, התחבורה הציבורית הכי טובה בארץ הייתה פה במעלה אדומים

 שעברו לאגד תעבורה הם עשו מה שהם רוצים, איך שהם רוצים. 

 

 בני כשריאל:

 לא, זה לא ככה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 .אגד הם הכי טובים בארץ, עכשיו הם

 

 דובר:

 ממש לא. 

 

 בני כשריאל:
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. לא היה לנו מספר כלי רכב כזה על הכביש ולא היה קורונה. כל הדברים האלה התווספו  כשהיו אגד

את  ראינו  אנחנו  אנשים.  איתם  לוקחים  לא  הם  שלהם,  האוטו  עם  לבד  נוסעים  היום  אנשים 

האוטובוסים שיוצאים ממעלה אדומים, פחות ממחצית האוטובוס ריק, יותר ממחצית הוא ריק, 

ים להחזיר עטרה ליושנה וזה עניין של קמפיינים. דרשנו מהם גם לעשות פחות הוא מאוכלס. צריכ

קמפיינים בנושא של התחבורה הציבורית, אנחנו ניכנס גם לקמפיינים בנושא של 'חנה וסע' כמו 

לפני הקורונה, לקחת אנשים. ברגע שאנחנו נשכנע את האנשים שייקחו עוד אחד או שניים איתם 

 ונראה מה יהיה. ת הרכבים אנחנו נוריד את כמו ,באוטו

 

 אבי רחמים: 

 האם ההבטחה של בנט עומדת בעינה על כביש מרקם החיים? 

 

 בני כשריאל:

 כן.  

 

 אבי רחמים: 

 זה נכנס בתקציב או שלא נכנס בתקציב?  

 

 בני כשריאל:

לי. הוא עובד על זה מול שרת התחבורה, התכנון   ניפגש עם שרת התחבורה, בינואר נדמה  אנחנו 

ממשיך, יש תקציב תכנון, חסרים שם עוד חמישה מיליון שקלים כדי לסיים את זה, הוא הבטיח  

שהוא ייתן. אני מאמין שהוא ישכנע את שרת התחבורה. הוא, בנושא של התקציבים של התחבורה,  

שר האוצר, הוא ושרת התחבורה צריכים לשבת, וגם הנושא שלנו עולה שם. מה יהיה? אני לא יודע. 

נפגשים עם שר האוצר בשבוע הבא ואנחנו גם מעלים את זה. אנחנו נאבקים בכל התחומים,   אנחנו

מפלגת העבודה, הוא אמנם ל  המזכיר הכללילמרות שבינינו אני עם חילי טרופר לא באותה מפלגה, ו

חבר שלנו, חבר שלי וחבר של חזקי, אבל הוא לא חייב לי כלום. גם יש לי פגישה עם מיקי לוי, יושב 

גם שמה ננסה לשכנע. אנחנו עכשיו צריכים להתחיל את הכול כאילו   ,אש הכנסת, שהוא מ'יש עתיד'ר

מחדש. פעם הייתי מרים טלפון למירי רגב, תוך עשר דקות, תקפוץ תשתה קפה. הייתי מרים לישראל 

 שבועיים. היום אנחנו מתחילים את הכול מחדש.   -כץ, אז הפגישה איתו הייתה אחרי שבוע

 

 :דובר

 יכול להיות שזה יותר טוב. 

 

 בני כשריאל:

יכול להיות, אבל יש יתרון להיכרויות שלי עם כולם. אני הבאתי בזמנו את יושב ראש 'יש עתיד', את 

עם   וישבתי איתם כמה פעמים ומדברים איתם. אותו דבר  יאיר לפיד, הבאתי אותו וישבנו איתו 

נו כבר חברים טובים. הבאנו לכאן את איילת אנח  2010-סמוטריץ' ישבתי ואותו דבר עם בנט, שמ

, בבחירות הכלליות אני אהיה שם, דומהשקד לפתיחת שנת הלימודים. עם כל הכבוד למפלגה שלי וכ

אבל בינתיים אנחנו צריכים לנהל את העיר הזאת ואנחנו צריכים להיות בקשרים טובים עם כולם. 

וארוכה מאוד ביני לבין מיקי לוי. מיקי לוי   .ילמזלי יש היכרות ארוכה מאוד ביני לבין בנט, למזל
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, היינו על המרפסת ברחוב יפו כשכל ההפגנה שלנו נגד עתיד  ואני, כשאני הייתי יושב ראש מועצת יש

 רבין.  

 

 דובר:

 מה מיקי לוי יכול לתת? 

 

 בני כשריאל:

ליושב ראש בכל זאת יש השפעה, גם על החברים שלו, הוא מאוד מקורב    .מיקי לוי יושב ראש הכנסת

ואני עכשיו מחפש גם דרכים לגנץ. יש לי לגנץ דרך מיכאל ביטון, שהיה שר במשרד הביטחון ועכשיו 

הוא יושב ראש אחת הוועדות. אדוני, אתה צריך לשבת עם כל חבר כנסת, עם כל אחד שיש לו השפעה 

  סור עם אנשים מחוץ לכנסת. אני הולך לעשות איזה שהוא כנס קטן עם פרופבתוך המפלגה שלו, גם  

שמעון שטרית, עם משה בן עטר, עם כל האנשים האלה שאולי השמות לא אומרים לכם כלום, אבל 

 יש להם השפעה על שרים וחברי כנסת.  

שמכיר    אנחנו יוצאים למאבק על מעלה אדומים, את הכול מהתחלה. צריך לעשות את זה, כל אחד

 את האנשים בצד שלו, בוריס בצד שלו, אתם בצד שלכם, חייבים לעבוד ביחד, אין מה לעשות. 

 

 גיא יפרח:

 .שוחחתי היום עם אביר קארה ואני מקווה שהוא

 

 בני כשריאל:

עבדנו ביחד, והוא גם יבקר   ,כן, גם שר הרווחה ואני חברים ממתי שהוא היה ראש עיריית דימונה

 ים.  פה. נכין לו דבר

שעה  חצי  עוד  של  אפשרות  לתת  של  בעניין  המדינה,  שירות  נציב  את  פגשתי  גם  האלה  בנושאים 

לעובדי המדינה להגיע כי יש אימהות שצריכות להביא את הילדים שלהם למעון, הן צריכות את 

החצי שעה כי הן מאחרות וזה יוצר להן בעיות. הוא הבטיח שהוא ייתן לי תשובה, אני אמתין עד 

 השבוע לתשובה שלו ולא, אני אתקשר אליו. סוף 

מוריה ומהנדס עיריית ירושלים, יואל אבן. יואל גר במעלה אדומים. המנהל הכללי של  היו אצלי גם  

על הנושא הזה של כביש הטבעת המזרחית, לקדם את כביש הטבעת המזרחית. כמובן שהתקציב  

 ותר ממיליארד שקל כדי לסיים אותו. היום נמצא במשרד התחבורה, אצל שרת התחבורה, זה דורש י

 

 בוריס גרוסמן: 

 .  800-. אם אתה לוקח גם את צפון העיר וגם זה, זה מיליארד ו800-מיליארד ו

 

 בני כשריאל:

קילומטר מנהרה שצריך לחפור. כמובן זה לא מחר   1.5,  1.2לא, זה פחות, אבל לא משנה. יש בערך  

 זה ייקח זמן, אבל צריך לעבוד על זה כל הזמן.  . או מחרתיים ייפתח

אנחנו הצלחנו לשכנע את משה ליאון ואת חברת מוריה לזרז את העבודות ולגמור את הקידוחים 

שעות, מלבד כמובן שבתות וחגים.   24נקודות והם ייכנסו כנראה לעבודה של    12-בגבעה הצרפתית ב

לן יקבל קצת יותר בגלל העבודות האלה. לפי הקב  .הם צריכים לעשות את זה, הם מתקצבים את זה 
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הערכה שלנו זה יקצר את זה, בין ארבעה חודשים לחצי שני שנה הפתיחה וזה הרבה. אבל נראה, 

 אני מקווה שהוא יעשה את זה.

גם קבעתי פגישה עם משה ליאון, בלי משה ליאון אנחנו לא נוכל לקדם את כביש הטבעת המזרחית 

אותו דבר גם מנהרת הגבעה הצרפתית. זה בתחום ירושלים, חברת מוריה    כי היא שייכת לירושלים,

 עושה את זה בירושלים.

הייתה לנו בעיה עם דליפת גז שלא ידעו מה המקור שלה ואחד הבתים כמעט התפוצץ. יושבת כאן 

הבחורה הזאת, שזה איים על חלק גדול מרחוב השופר. במשך חודשיים וחצי עבדו על זה, לא מצאו 

סופר גז וגם אמישראגז,   המנהל הכללי,פתרונות. אנחנו דיברנו, אני באופן אישי פגשתי גם את  את ה

את פיקוד העורף ואת הכבאות, כולם טיפלו בזה, לא מצאו את זה. בסופו של דבר ראו חיבור טי 

כזה בין אחד הצוברים לבתים, פירקו את הצוברים, עכשיו שמים צובר אחד גדול, או עוד צובר אחד  

  . ישימו שם וצובר אחד לא יהיה ומחלקים בלונים לחלק מהשכונה. כשהגיעו לכאן מפיקוד העורף

אגב, תדעו לכם, המכשור היחיד שיכול למדוד גם את הכמות וגם את הסוג של הגז זה רק פיקוד  

 העורף. אין משהו אחר, רק פיקוד העורף.  

  

 ברנדה הורביץ: 

 בכל הארץ?

 

 בני כשריאל:

הוא בא להיכרות, ואז העליתי לו את הנושא, אמרתי   .הארץ. מפקד המחוז היה פה, הוא חדשבכל  

לו שבאים מהכבאות, ממינהל הגז, בדקו וראו ערכים גבוהים מאוד של גז. הריח הוא ריח של גז 

בישול, אבל זה גם יכול להיות של פגר, יכול להיות של כל דבר אחר, אולי ימצאו שם נפט. ביקשתי 

א ויבדוק את זה והם באו ובדקו את זה. בינתיים אין גז והכול הסתדר. הבית שלה עדיין אתר שיבו

 בנייה, כבר חודשיים.  

 

 ליאת מארק:

 זה פגר? 

 

 בני כשריאל:

לא יודעים, לא מצאו מה יש שם, אבל אין גז. מה שהם עשו, הם פירקו את הצנרות, הם ניתקו כי  

אז חלק .  תשתיות תת קרקעיות, לפי מה שהם אומריםאי אפשר לעשות צנרת חדשה, זה מצריך  

מחוברים, לחלק יהיו בלונים שהם יספקו להם. אני רוצה לומר לכם שחברות הגז היו באמת בסדר  

 גמור, הם לקחו על עצמם את האחריות. 

 

 ליאת מארק:

 בלונים זה יותר מסוכן?

 

 בני כשריאל:

שנה, הם  50הבלונים הם לא בלונים שהיו לפני לא, לפעמים לא. לפעמים הבלון פחות מסוכן. היום 

 מסודרים. 
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 ליאת מארק:

 אבל זה רק בדירות קרקע. אתה לא יכול לעשות את זה בכל מקום. 

 

 בני כשריאל:

כולם שם דירות קרקע. מקווה 'נופי הסלע', ברחוב השיש ב'נופי הסלע' כבר נפתח או שהוא צריך  

 להיפתח. 

 

 ליאת מארק:

 פתחו.עוד לא 

 

 בני כשריאל:

 למה לא פתוח? 

 

 שמוליק חנוך:

והם העדיפו לא   ,פנינו למועצה הדתית לפתוח באופן זמנייש שם צינור מים שצריך להחליף אותו.  

 להחלפת הצינור.  לחכות עד יום ראשוןא אל למלא מים פעמיים

 

 בני כשריאל:

נס בקרוב מאוד, אוטוטו, לשיפוץ שני בשבוע הבא הוא ייפתח. אנחנו גם ניכ -בסדר, אז ביום ראשון

 'מצפה נבו'.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 נשים בתוך הוועדות האלה והעירייה צריכה לדאוג לדברים האלה.

 

 ליאת מארק:

 מי עיצב אותו?  

 

 בני כשריאל:

 החברה למשק וכלכלה והתורם.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אדריכליות. זה לא צריך להיות ככה, העירייה צריכה לדרוש שיהיו נשים 

 

 ליאת מארק:

 ממש לא יפה. 

 

 בני כשריאל:
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דולר והוספנו על    100,000לא יפה, זה מה יש. זה היה הכסף. תביאו את הכסף  חבר'ה, אני הבאתי  

 זה. יפה, לא יפה, זה מה יש.

 

 ליאת מארק:

התאמה סליחה שאני אומרת, אבל התאמה של קרמיקה זה המינימום. לא צריך להוסיף כסף לזה, 

 יש דברים שאפשר באותו כסף.   ,של הקרמיקה זה במינימום. מאחז יד, אם לא יהיה מאחז כזה

 

 ברנדה הורביץ: 

אתה נותן כסף, צריכים לדרוש שנשים יהיו בתוך התהליך הזה, שאדריכלית תהיה בתוך התהליך  

 .על שום דבר ולא יכול להיות שגברים בונים את המקוואות כשהם בונים דברים ולא חושבים. הזה

 

 בני כשריאל:

 אני מודה לך מאוד על כך שסייעתם לבנות את המקווה הזה.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 לא, לא, אתה לוקח את זה למקום הלא נכון. 

 

 בני כשריאל:

הייתם  הקרמיקה.  הצבע של  על  באים  אז  תרומות  מביאים  באים,  כשעושים,  הוגן,  לא  ממש  זה 

 אלה, זה הגיע גם לוועדת רישוי. מהתחלה יכולים להיות בעניינים ה

 

 ברנדה הורביץ: 

 .לא, בני, אני רוצה להגיד לך משהו פה. מה באמירה הזאת

 

 בני כשריאל:

זה הגיע לוועדת רישוי, למה לא הייתם שם? צבע הקרמיקה לא בסדר, בחיאת ראבק. מי מכם הביא 

 תרומה? 

 

 ברנדה הורביץ: 

 . לא, לא, לא

 

 ליאת מארק:

 .אתה שאלת שאלה. זה לא נכוןשנייה רגע, 

 

 בני כשריאל:

 אין בעיה, אני אחליף את הקרמיקה. תביאו כסף אני אחליף לכם. 

 

 ליאת מארק:

 בני, אבל זה בכלל לא בא מהמקום הזה.  
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 בני כשריאל:

 מה הבעיה? מה הסיפור?  

 

 ליאת מארק:

 .זה בכלל לא בא מהמקום הזה, שאלת, אז אמרתי

 

 בני כשריאל:

אוקיי, חבר'ה, גם אדריכלות זה עניין של טעם. בפעם הבאה, יש את המקווה של 'מצפה נבו', תיכנסו 

 לעניין.

 

 ברנדה הורביץ: 

 . 'נחלים' זה הבא בתור. אני רוצה להגיד לך, בני

 

 בני כשריאל:

 אין בינתיים תקציב לזה. יהיה תקציב נעשה את זה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

נכון. יש לנו הזדמנות להיות פורצי דרך במדינת ישראל שגברים   אתה לקחת את זה למקום הלא

ואנחנו רוצים שנשים יבואו והם יפעלו וכשיראו שיש   .מארגנים דברים של נשים, שאם הנשים לא

 מכונת כביסה וכל הדברים. 

 

 בני כשריאל:

 מה מונע מכן להיות מעורבות?  

 

 )מדברים ביחד(.  

  

 בני כשריאל:

 לצערי עד שאני לא עושה משהו אף אחד לא מגיע לשם. 

 

 ליאת מארק:

 לא, לא, לא. 

 

 בני כשריאל:

 מה לא? 

 

 

 ליאת מארק:

 עשית משהו, אנחנו מכבדים ומוקירים על הדבר הזה, זה לא בעיה שעשית. 
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 בני כשריאל:

, שיגיד: אני  מאה אחוז. יש לי כאן מבקר עירייה, מי שרוצה לעשות שיהיה מעורב, שיבוא לוועדה

 רוצה להגיד ושיגיד.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני אהיה שם. אני אהיה מעורבת.  

 

 בני כשריאל:

 יש מקווה ב'מצפה נבו' ולגבי 'נחלים' ברגע שיהיה תקציב של משרד הדתות אנחנו רוצים שתבואו. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 'נחלים', כבר הזמנתי גברים ונשים להיות מעורבים. 

 

 בני כשריאל:

 אין בעיה, אני בעד. 

 

 ברנדה הורביץ: 

וחלילה חס  בתרומה,  מזלזלים  לא  וחלילה  חס  אנחנו  בני,  אנחנו    .אבל,  אתה,  אומרת,  אני  אבל 

 כעירייה, יכולים להגיד כשעושים תכנון אנחנו רוצים חצי נשים.  

 

 בני כשריאל:

 אוקיי, קיבלתי.  

 )מדברים ביחד(.  

 

 בני כשריאל:

רבותיי, ב'מצפה נבו' זה איגום משאבים שאנחנו מביאים גם מתקציב העירייה, גם מהעמותה של  

אני מקווה שהמשרד לענייני דתות או אחרים יביאו. אם היה לנו   .'מצפה נבו' וגם גורמים אחרים

את כל מה שרצינו לעשות זה יעלה למעלה משני מיליון שקל, לעשות את זה משהו מפואר מאוד. 

. אנחנו עובדים לפי מגבלות התקציב שיש בידינו. כמו שאנחנו מביאים תרומות לבנות בית כנסת

ולבנות בית כנסת לאשכנזים ליד 'קול יעקב', בגן ילדים הבאנו למשל את התרומה מארה"ב לשפץ  

וכאן אני רוצה לציין מישהו שאני לא יודע,   .שהיה ליד בית הכנסת, ברח' האלמוג. הביאו תרומה

 ?  דומהמותר לי לציין מי שמביא תרומה, להביא את התורם וכ

 

 דובר:

 אם סוגרים את הסטנוגרמה אפשר להגיד.

 

 ברנדה הורביץ: 
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רוצה להגיד משהו. השבוע זה שבוע של מניעת אובדנות, הערב יש איזה שהוא אירוע גדול   בני, אני

באובדנות טיפול  אביב,  במשרד    .בתל  אובדנות  למניעת  מהיחידה  מבני  שביקשו  להגיד  גאה  אני 

עושים שאנחנו  הדברים  בעיר, כל  עושים  שאנחנו  מה  את  להציג  בתי   .הבריאות  בתוך  פיילוט  זה 

סף שומרי  האגודה  הספר,  וגם  הבאה  לשנה  הכנס  את  מארגנים  מעט  עוד  אנחנו  ההיגוי,  ועדת   ,

כל האגפים הייעודיים מעורבים, זה פורץ דרך, ואיך המנגנונים שלנו עובדים . שאנחנו עובדים ביחד

 גם נצליח להביא פסיכיאטר לנוער, זה דבר שבאמת עומד על הפרק.   שםואנחנו בעזרת ה

 

 בני כשריאל:

 וד שנצליח לזה כי זה מאוד דרוש. אני מקווה מא

 

 דובר:

 עכשיו אין פסיכיאטר בכלל. . אתמול הודיעה השלישית שהיא מתפטרת, מנהלת המרפאה

 

 ברנדה הורביץ: 

 ך.לא, זה דבר שבאמת זה בריאות הנפש וזה החינו 

 

 דובר:

 משרד הבריאות משלם בערך עשירית ממה שהרשות משלמת.  

 

 בני כשריאל:

 את צריכה לטפל בזה, ברנדה.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 . הייתה לנו פגישה, אבל אנחנו

 

 דוברת:

 . אם לא משלמים אז

 

 בני כשריאל:

זה   ,בואי נעשה את זה ביחד. שר הבריאות הוא לא משלנו, צריכים להפעיל שם. זה חשוב מאוד

 לא פחות.  חשוב

חבר'ה, אני רוצה לדווח לכם כמה דברים. הנושא של ארגון בני ציון, שעד עכשיו עזר לנו בהשגת 

עזבו, מכרו את המבנה   נפטרו, הזדקנו,  גם את התורמים, הוא מתפרק. חלק  לנו  תרומות והביא 

ם שאני  בינתיים אנחנו הגענו איתם לאיזה שהוא סיכו  .שלהם, אחרי זה שכרו ועכשיו הם עובדים

מקווה מאוד שהם יעמדו בזה. סיכומים עם תורמים זה לא חוזה שאם הוא לא נותן לי אני תובע 

השנים  בחמש  שלפחות  איתם  סיכמנו  שלהם.  הטוב  ברצון  תלוי  זה  תורמים  עם  סיכום  אותו, 

לנו   ייתנו  פרויקטים  100,000הקרובות  מיני  לכל  לשנה  ואנחנו צריכים   .דולר  לא מספיק  זה  אבל 

 ח כאן ערוצים חדשים.לפתו
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תרם חלק מהמימון של    ,אם אתם זוכרים, ג'ורג' שפר, שיש לי איתו פגישה, עוד מעט אני אסביר

הספרייה, היכל התרבות וכמובן את הקונסרבטוריון, בית כנסת ועוד פרויקטים אחרים, פארקים 

יתי ביחד לגיוס , רחלי וסאל, שהיא מנהלת את הקרן, היא תיסע א13.12- עד ה  27.11-וכדומה. ב

בניו   לפתוח שם, בלוס אנג'לס, בפילדלפיה,  ניגע למקומות חדשים שאנחנו מנסים  כספים. אנחנו 

נפתח  שאנחנו  מאוד  מקווה  אני  כזה.  משהו  או  רטון  בבוקה  אחד,  מקום  ובעוד  בפלורידה  יורק, 

למשל מחשב לחינוך.  כי התרומות האלה הולכות  לתרומות  ים מקומות חדשים, אפיקים חדשים 

 שאנחנו קונים, חדרי שלווה וכיתות וכדומה, מצפה הכוכבים שהבאנו, אנחנו מביאים לזה תרומות. 

במעלה  שקורה  מה  את  נציג  אנחנו  שם  גאלה,  בערב  שם  להיות  צריך  שאני  האירנית,  הפדרציה 

-ל 30אדומים. אגב, הפדרציה היהודית מאירן, לא הפדרציה האירנית, היא תורמת לנו כל שנה בין 

דולר, לא זוכר, ואנחנו פתחנו    270,000,  250,000-דולר ואת מצפה הכוכבים שהיא תרמה ב  60,000

דרכם עוד מקום אחד בגרייט נק, פגשנו את ראש העיר שהוא גם אירני והם הבטיחו שהם יעזרו לנו,  

 יאספו לנו. 

 

 גיא יפרח:

 מהפדרציה האירנית.  ₪  90,000היום נכנס 

 

 בני כשריאל:

 מאוד שיהודה ימצא לנו את הפדרציה המרוקאית.  אני מקווה 

 

 גיא יפרח:

 אצלנו אין פדרציות, בני, אצלנו זה ישיר.

 

 בני כשריאל:

 אגב, יש בארה"ב.  

 

 דובר:

 פדרציות.  17יש 

 

 גיא יפרח:

 אז תעשו משהו.  

 

 בני כשריאל:

 זה כבדיחה אני אמרתי.  

 

 דובר:

 כל ועד של ארבעה אנשים נהיה פדרציה.  

 

 

 בני כשריאל:
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זו תהיה הנסיעה שלנו לשם. אני מקווה שאנחנו נפתור את הבעיות האלה, אחרת אנחנו ניכנס לבעיה  

 גם בנושא רווחה וגם בנושא חינוך וגם בנושא של בנייה. 

ן וחצי דולר לכל מיני  עשיתי חשבון, רחל עשתה לי חשבון, שבשנתיים האחרונות אנחנו גייסנו מיליו

פרויקטים. אני אמרתי לה שתבדוק את זה שוב, היא תביא לי את זה, אבל זה מה שהיא אמרה לי, 

 פחות או יותר בשנתיים האחרונות או בשלוש השנים האחרונות מיליון וחצי דולר, שזה יפה.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 וזה במחשבה שאנחנו בזמן קורונה.   

 

 גיא יפרח:

 בזמן הקורונה זה לא רע בכלל. זה לא רע. 

 

 בני כשריאל:

הקורונה הביאה את   .אנחנו לא היינו שם בקורונה, כי אי אפשר היה לנסוע, ובקורונה, מה שקרה

המון   שם  נפטרו  נק,   בגרייט  וגם  בברוקלין  למשל  בארה"ב,  לעצמם.  לסייע  היהודיות  הקהילות 

לנו לחכות עד אחרי הקורונה כי הם עכשיו אנשים, אנשים גם הפסידו את העסקים שלהם. הם אמרו  

אוספים את הכספים לעצמם, הם צריכים לטפל בעצמם. אותו דבר היה גם בפלורידה, אבל עיקר 

המכה הייתה בניו יורק ובחוף המערבי, עיקר המכה של הקורונה. ניו יורק יצאה מזה, החוף המערבי  

ם בברוקלין ובמקומות האלה. הם לא עדיין קצת מדשדש ושם יש הרבה בעיות, בפרט אצל החרדי

לא הבינו. בתי הכנסת שלהם והכוללים  פשוט  הם  לא הבינו מה קורה שם,  שמרו בהתחלה, הם 

שלהם מלאים, לא שהם אשמים, הם לא אשמים, אף אחד לא הבין מה קורה פה, חשבו שזה עוד  

 מגפת שפעת או משהו כזה וזה פגע בהם. 

רשויות לדובאי, מכל המגזרים יהיו שם. אם אני אסע לשם,  יכול להיות שתצא משלחת של ראשי  

אני לא בטוח, אני אייצג כמובן את יהודה ושומרון וזה חשוב מאוד. זה ראשי רשויות מול ראשי 

זו נסיעה   ,אז אם אני בא  צות הברית.רשויות מול משרד הפנים, אני לא בטוח שאני אסע כי אני באר

 לחמישה ימים, לא יותר. 

  

 דובר:

 באיזה תאריכים זה? 

 

 בני כשריאל:

 בינואר.   10-עד ה 5

 

 דובר:

 ?צות הבריתזה מתנגש לך עם אר

  

 

 בני כשריאל:

 לא, זה שני תאריכים שונים. חבר'ה, יש שאלות, הערות, על כל מה שאמרתי?
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 אייל פישלר: 

לינו אחרי שהוא הערה אחת, לא קשורה למה שאמרת, לא יודע, אני עדיין מתרגש מזה שגיא חזר א

 ז. לא היה איתנו כל כך הרבה זמן. זה נראה כאילו מעולם לא נעלמת לנו, א

 

 דובר:

 למה? הוא עבד מבית.

 

 אייל פישלר: 

 בסדר, אבל בישיבת מועצה הוא לא היה כמה חודשים, אז ברוך השב למקומך הטבעי.  

 

 בני כשריאל:

 אוקיי, אני מתכבד לסיים את הישיבה, תודה רבה לכולם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       העירייהמנכ"ל ומזכיר 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


