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 ראש העיר –מר בני כשריאל  נוכחים: 

 סגן ומ"מ ראש העיר  – מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 העיר  ראש סגן –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר    –' מעין מור גב

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף            

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג  

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר   

 חברת מועצת העיר –ביץ נדה הורגב' בר 

 חבר מועצת העיר  –עזרא מר ג'קי        

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

 

 חברת מועצת העיר –גב' רוזי ישי  חסרים:       

  

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

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 קר העירייה מב –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    – גיאה ננדזהמר   

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

 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים. .2

 התאמות נדרשות במבנה הארגוני. .3

להפעלת    14ברחוב הגלגל    420/1/6/6, תב"ע  102הקצאת מבנה לעמותת 'אמונה', מגרש   .4

 מעון יום. 

 .1ברחוב הערבה  145שטח הקצאת קרקע לעמותת 'צעירי כורדיסטן', במגרש לת הגד .5

היום  תוספת   .6 של    –לסדר  למגורים  מארנונה  הנחה  המשרתים   25%אישור  לתושבים 

 כמפקד פעיל במילואים.
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 ישיבת המועצה 

 בני כשריאל:

אחרי זה, אני    זה הדיון המיוחד,   68.  69/22אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה. ישיבה מספר  

 קודם כל הולך מהקל אל הלא קל.  

-  -  - דת הכספים, אלו תב"רים ידועים. מערכת רעידת אדמה  התב"רים אושרו כולם פה אחד בווע

ישראל, משרד החינוך נותן, הם כבר מבוקרים על ידי משרד החינוך בנושאים האלה, יש לנו גם את  

מתנ"ס נופי הסלע, אנחנו מקווים שעד מרץ, או    סעיף ב', שיפוץ והרחבה בית חם לנוער, הצטיידות

לציבור הרחב, הקמת מגרש שחב"ק, ממשרד המדע, התרבות  מקסימום אחרי פסח הוא כבר ייפתח  

,  2434,  2433שקל. אני מעלה להצבעה תב"ר    500,000שקל, סך הכול זה    450,000והספורט הביאו לנו  

 . יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  2456, 2435

 

 :אישור תב"רים .1

 

 מערכת רעידת אדמה )חדש(  2433תב"ר מס'  .א

 משרד החינוך  -₪  8,000  -תקבולים      

 ע. קבלניות   -₪  8,000 - תשלומים         

 הצבעה:

 14 – בעד    

 החלטה:           

 . אושר פה אחד           

 

 שיפוץ והרחבה בית חם לנער  )חדש(   -2434תב"ר מס'  .ב

 ה אדומים קרן מעל   -₪  40,500– תקבולים          

 בלניות  ע. ק - ₪  40,500– תשלומים          

 הצבעה:

 14 – בעד    

 החלטה:           

 . אושר פה אחד           

 

 הצטיידות מתנ''ס נופי הסלע )חדש(  -2435תב''ר מס'  .ג

 מלווה -₪   330,000 - תקבולים

 הצטיידות   -₪  330,000  -תשלומים

 הצבעה:

 14 – בעד   

 החלטה:           

 . אושר פה אחד           
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 הקמת מגרש שחב''ק )חדש(  -2436תב''ר מס'  .ד

 משרד המדע, תרבות והספורט  -₪   450,000 - תקבולים

 קרן עבודות פיתוח  -₪  50,000 - תקבולים

 ע. קבלניות   -₪  500,000  -תשלומים

 הצבעה:

 14 – בעד   

 החלטה:           

 אושר פה אחד.            

 

 :שריאלכי בנ

בטוריון, זה החלפת מקורות מימון. אנחנו עדיין לא סגרנו, בגלל  , בניית קונסר98התב"ר הבא מספר  

אחרי   אנחנו  עכשיו  בקונסרבטוריון,  שם  ונזילות  פה  נזילות  מיני  מספר    -  -   -כל  עולה    98תב"ר 

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 )החלפת מקורות מימון(ון בניית קונסרבטורי –98תב"ר מס'  .ה

 קרן עבודות פיתוח )הקטנה( -₪  -1,000,000  -תקבולים      

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

 ע. קבלניות   -₪  16,174,000 - תשלומים         

 לאחר השינוי סך התב''ר לא ישתנה          

 הצבעה:

 14 – בעד    

 החלטה:           

 . אושר פה אחד           

 

 בני כשריאל:

שיקום שני שצ"פים בשכונות ישנות, החלפת מקורות מימון. זה מלווה הקטנה ואחרי    1623תב"ר  

האוצר   ומשרד  פיתוח  לעבודות  מקרן  ולוקחים  מהלוואות,  מהמלווה,  מורידים  אנחנו  מקרן,  זה 

השתנה, אני מעלה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות?   ר לאמביא קצת כסף. לאחר השינוי סך התב"

 עבר פה אחד.  

 

 שיקום שני שצ"פים בשכונות ישנות )החלפת מקורות מימון(   – 1623תב"ר מס'  . ו

 מלווה )הקטנה(  -₪  - 330,000 - תקבולים

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה(  -₪   330,000 - תקבולים

 ע. קבלניות    -₪  350,000  -תשלומים

 שתנה ך התב''ר לא יוי סלאחר השינ

 הצבעה:

 14 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 
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 בני כשריאל:

שינוי שם מ'הצטיידות מרכז צעירים' ל'שיפוצים והצטיידות מרכז צעירים', כי יש קצת    2273תב"ר  

אושר, יש התנגדות? הימנעות?    שיפוצים פה, שיפוצים שם. אז אני משנה את השם של התב"ר שכבר

 עבר פה אחד.  

 

והצטיידות   –  2732מס'  "ר  בת .ז שינוי שם מ" הצטיידות מרכז צעירים" ל"שיפוצים 

 .מרכז צעירים"

 הצבעה:

 14 – בעד

 החלטה:

 אושר פה אחד. 

 

 בני כשריאל:

נדרשות במבנה הארגוני. יש לנו כמה התאמות כאן, גם בתוספת עובדי ניקיון באגף שפ"ע,  התאמות  

י משאבי אנוש באגף משאבי אנוש, הצורך כתוב פה,  הליכתוספת של רכז או רכזת דיגיטציה וליווי ת

עבר בוועדת    וגם המימון כאן כתוב. אני מעלה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. כל זה

 פים. כס

מגרש   'אמונה',  לעמותת  מבנה  הגלגל  102הקצאת  רחוב  היועץ  14,  של  דעת  חוות  גם  מצורפת   ,

 שקל בשלושה תשלומים? כמה זה?   ליוןהמשפטי, הם משתתפים, נדמה לי בכמי

 

 שמוליק חנוך: 

זה    1.1 אצלי פה  למועצה הייתה טעות באבני הדרך למימון, בחוזה שיש  מיליון. בחוזה ששלחנו 

 בני הדרך. אם יש חבר מועצה שרוצה לראות, יש אצלי.  מתוקן, א

 

 אייל פישלר:

 אולי תקריא את זה לפרוטוקול?  

 

 שמוליק חנוך: 

  3,679עיה. העמותה תשלם לעירייה דמי שימוש סמליים בסך  לפרוטוקול, אין בזה    אני אקריא את

  15%רוט כדלהלן,  חודשים, סכום זה ישולם עבור כל תקופת ההקצאה על פי הפי  299לחודש כפול  

עם קבלת    20%ימים לפני מסירת החזקה,    14  50%עם סיום בניית השלד,    15%בחתימה על ההסכם,  

 אישור משרד הפנים.  

 

 כשריאל:י בנ

עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה    4אנחנו מוסיפים את זה להצעת ההחלטה, סעיף  

 אחד. בשעה טובה שיהיה לנכדים. 

 

 :ברנדה הורביץ

 בשעה טובה.  
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 בני כשריאל:

 נכון, ברנדה? שיהיה לנכדים מעון.  

 

 אייל פישלר:

 בתקווה שיהיה לנכדים שלי.  

 

 הצבעה:

 41 – בעד    

 החלטה:            

 אושר פה אחד             

 

 בני כשריאל:

סעיף    -  5סעיף   לגברים.  לבנות מקווה  רוצים  בפנסיה. הם  כבר  כורדיסטן', שהם  עולה    5'צעירי 

להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. יש גם את חוות הדעת של היועץ המשפטי שמצורפת  

 אושר.  5לזה. סעיף 

 

 הצבעה:

 14 – דעב    

 החלטה:            

 אושר פה אחד             

 

 בני כשריאל:

 יש תוספת לסדר היום. כולם קיבלו את התוספת על הנחה בארנונה למפקדים?  

 

 דוברת:

 עברנו את זה.  עכשיו ה

 

 בני כשריאל:

 הפנים מוציא תקנה חדשה, צירפנו גם את התקנות. אתה רוצה להסביר את זה, גילי?  משרד 

 

 ין:וקנ  יחיאל

 אז למה זה צריך להיות פה בדיון אם זה החלטה?  

 

 בני כשריאל:

 לא, כל הנחה או העלאה בארנונה חייבת לקבל אישור מועצת עיר.  

 

 דוברת:

 לא, השאלה למה ספציפית זה למילואים?  
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 אל:בני כשרי

להם    נתנוהנחה בארנונה, זה העלינו בזמנו ו   5%חבר'ה, אם אתם זוכרים, משרתי מילואים קיבלו  

 .  5%-את ה

 

 ברנדה הורביץ:

 זה לא בתקופתי.  

 

 בני כשריאל:

הנחה בארנונה למילואימניקים שמשרתים    5%זה בתקופתך. זה בתקופתנו, בתקופת כולנו פה, נתנו  

 הו כזה, לא זוכר בדיוק.  יום או מש  21-למעלה נדמה לי מ 

 

 גיא יפרח: 

 מי שמוגדר על ידי הצבא כמשרת מילואים פעיל.  

 

 בר: וד

 אבל מה זה מפקדים?  

 

 בני כשריאל:

 .  5%חכו רגע, אני עוד רגע מבהיר. אישרנו 

 

 גילי רוגל: 

 עכשיו זו תקנה נוספת.  

 

 בני כשריאל:

משרד הפנים והכניס תקנה נוספת והוא כותב שהוא גם יעביר תקציב לרשויות המקומיות עבור  בא  

הרש ספגנו,  אנחנו  הקודמת  התקנה  את  כי  החדשה,  מעלה    ויותהתקנה  רק  לא  זה  המקומיות. 

הנחה למפקדים, היא לא אמרה מה זה    25%אדומים, זה הרשויות המקומיות. היא החליטה לתת  

 מפקדים.  

 

 ל: גילי רוג

 .  25%, אנחנו צריכים להחליט בין אפס לבין 25%עד 

 

 דובר: 

 בחודש?   40,000ואם המפקד הזה מרוויח   

 

 אלינה אייזנברג: 

 ו.  למעמד הסוציואקונומי של שור  אני לא חושבת שזה ק
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 בני כשריאל:

  מטר ראשונים, שלא תחשבו שכאן    100על  מטר, זה לא על כל הווילה. כל זה זה רק    100זה רק על  

 משרד הפנים עשה איזה משהו ענק.  

 

 גילי רוגל: 

 מטר משלם מלא.   100מעל 

 

 בני כשריאל:

 ארנונה.   100%מטר זה  100מעל 

 

 יהודה אסרף:

 לאן זה מגיע? במבחן של מי זה, של ועדת ההנחות בארנונה?  שאול שאלה,וצה לאני ר 

 

 גילי רוגל: 

 לא, זה תקנה.  

 

 יהודה אסרף:

 .  25%- זה תקנה? אתם אומרים שזו החלטה של הרשות לתת בין אפס למה 

 

 בני כשריאל:

 זה לא הנחה.  

 

 דוברת:

 ם?  לכול אם מחליטים נותנים גורף לכולם. אם אנחנו מחליטים אז זה

 

 )מדברים ביחד(.  

 

 דוברת:

 כל מי שעומד בקריטריונים האלה, לכולם?  

 

 גילי רוגל: 

אני רוצה להקריא את התקנה. כתוב כאן ככה: המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של  חברים,  

מפקד    25%עד   שהוא  בנכס  מחזיק  על  כספים  שנת  באותה  שהוטלה  הכללית  הארנונה  מסכום 

מטרים רבועים בלבד משטח הנכס. לעניין תקנה זו מפקד מילואים פעיל    100י  מילואים פעיל לגב 

וק שירות מילואים שמשרת בתפקיד פיקודי, זה יכול להיות קצין, יכול  חייל מילואים כהגדרתו בח 

 להיות נגד, יכול להיות סמל.  

 

 דוברת:

 אז כאילו לא לכל החיילים. 
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 גילי רוגל: 

תו בפקודות  על הכול, שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדר   ק חשבאני מקריא לך, הכול כתוב, המחוק

בו אחד מאלה,   וכן מתקיים  לו  . הוא מחז 1הצבא  יק בתעודת מפקד מילואים פעיל תקפה שנתן 

. נמסרה  3. הוא מחזיק באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא מפקד מילואים פעיל.  2צה"ל,  

מילואים פעיל. אנחנו אמורים לקבל קובץ  מפקד  הודעה על ידי צה"ל לרשות המקומית על כך שהוא  

מילואים. אנחנו לא צריכים לשבור את מהצבא שבו יהיה רשום מי הם המוכרים על ידו כמפקדי  

 הראש, אנחנו לא מחליטים.  

 

 גיא יפרח: 

הסיפור.  הנחה. זה הכול, זה    5%-משרתי מילואים פעילים שזכאים ל  200- יש במעלה אדומים היום כ

דיר מה זה משרת מילואים פעיל וזה מי שמשרת מעל  יל מדווח על כך, הצבא מגים פעמשרת מילוא 

, ברור  200-ימי מילואים בשנה. הרשימה ניתנת על ידי הצבא. זאת אומרת לכל היותר מדובר ב  20

-ל  10%בערך שהם מפקדים, לא יותר, מקסימום. זה בדרך כלל בין    20%מדובר על    200-שמתוך ה

15%  . 

 

 דובר: 

 נה זה הנחה סוציואקונומית.  נחת ארנוה  מה?אז 

 

 גיא יפרח: 

   - -  -תן לי דקה לסיים, להסביר את הרעיון. זאת ההטבה שנותן משרד הפנים, עכשיו יש 

 

 יהודה אסרף:

 -   - -הבעיה שלנו 

 

 גיא יפרח: 

 אבל, יהודה, תן לסיים את המשפט, אחר כך תגיד את הבעיה.  

 

 יהודה אסרף:

 ת המשפטים.  יים אנו, אתה כל הזמן מס 

 

 גיא יפרח: 

 דבר, דבר, נו.  

 

 יהודה אסרף:

 אני התחלתי לדבר, הוא קרא את התקנה, תן לי לדבר רגע. 

 

 גיא יפרח: 

 דבר. 
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 יהודה אסרף:

אני רוצה להסביר את הבעיה של העניין. כל משרת מילואים, זה לא משנה איפה הוא, במה הוא  

ים שכל אחד מרגיש  ילואים כבר המון המון שנשרת מב, אני אומר בתור ממוצב ואיך שהוא מוצ

 מפקד.  

 

 דובר: 

 אבל אתה טוראי, אז זה לא קשור. 

 

 יהודה אסרף:

טוראי, אני פחות מטוראי. זה לא משנה את העניין, אני חושב שמה שקורה כרגע, שהם שמים אני  

ו אומר  שיחיאל  כמו  האזרחים,  מול  הרשות  של  אדיר  מאוד  מאוד  פיקוח  היום  שלנו  רבים  כמו 

מאיתנו חושבים, שאנשים שמרגישים באיזה שהוא מקום שהם נדפקים, הם יבואו וזה ייצור אצלנו  

 ה מפקד? מי הגדיר אותו כמפקד?  כאוס, כי מה ז

 

 דוברת:

 אז אתה מציע לא לתת להם, יהודה? מה אתה מציע, לא לתת?  

 

 )מדברים ביחד(.  

 

 בני כשריאל:

מהתושבים תלונות,  את השמות מהצבא ולכן אם יש למישהו בלים  חבר'ה, יש לי תשובה, אנחנו מק

 ואני חושב כמוהם, שיפנה לצבא. 

 

 יהודה אסרף:

 רעיון, אל תיקחו קרדיט על זה.  אז יש לי  

 

 בני כשריאל:

שנייה, אני אמרתי שיש כאן קרדיט? יהודה, מה קרה לך היום? באמת, מה הסיפור שלך איתי?  אני  

 התבדחנו.   דווקאלא רבתי איתך, הבוקר 

 

 אבי רחמים : 

 אדוני ראש העיר, אני רוצה גם את זכות הדיבור.  

 

 בני כשריאל:

מה הרעש של הדבר הזה. מי שגם יממן את העניין הזה, לפי מה שהם אומרים  רק רגע. אני לא מבין  

  ואני מקווה שגם יעמדו בזה, זה משרד הפנים. משרד הפנים, מה שהוא עושה, הוא מעביר לנו את

להיות  התקצ יכולים  הם  קצינים,  רק  להיות  חייבים  לא  המפקדים  נותן.  שהצבא  השמות  לפי  יב 

לא נכנסים לזה, אנחנו רק מקבלים את השמות ולפי השמות אנחנו    רס"פים ומש"קים וכו'. אנחנו

 -  - -נותנים את ההנחה ושולחים את 



 30/10/22מיום   69מס' ית מעלה אדומים רי ית עועצמ ישיבת

 12 

 דוברת:

 אז אנחנו באמת חייבים להגיד את זה.  

 

 דובר: 

   -  - -כים אנחנו צרי

 )מדברים ביחד(.  

 

 בני כשריאל:

תנו לדבר, אני לא מבין מה קרה. ואנחנו שולחים את החשבון הזה למשרד הפנים, אומרים  חבר'ה,  

להם: כך וכך אנחנו שילמנו למפקדים שאת אמרת, גב' שקד, אנחנו מבקשים את הכסף חזרה, את  

 הקצבת כסף, תני לנו את הכסף. זה הכול.  

 

 :יהודה אסרף

זה שירושלים יצאה עם איזה משהו שלאון  אש העיר, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר,  ד רכבו

אמר שהוא נותן והוא נותן והמועצה שלו נותנת, אני חושב שהמועצה שלנו במעלה אדומים צריכה  

להתנתק מההחלטה הזאת באופן גורף, אנחנו לא המחליטים, אנחנו לא אלה שקבענו, אנחנו לא  

שעושה את זה הוא משרד הפנים  על זה, אנחנו לא באים עם בשורה לתושבים. מי  רדיט  לוקחים ק

 מול משרד הביטחון.  

 

 ברנדה הורביץ:

 אני מסכימה איתו.  

 

 יחיאל וקנין:

 גם לא צריך לאשר את המקסימום.  

 

 אלינה אייזנברג: 

 אני ישר כתבו לי בפרטי, למה לא לרופאים? למה לא לזה? למה לא לזה? 

 

 :פישלראייל 

 איפה הם התחייבו לתת שיפוי?  

 

 בני כשריאל:

 הם פרסמו שמשרד הפנים הקציב לזה כך וכך כסף וצריך לחלק את זה.  

 

 אייל פישלר:

 זה לא מופיע בשום מקום.  

 בני כשריאל:

רוצים לשמוע מה שאני אומר לא לפרוטוקול? אני בספק אם זה יתקיים, אבל זה מה יש. זה  אתם  

 ואנחנו עושים.   החליטמה שמשרד הפנים 
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 אילנה אייזנברג: 

לא, אנחנו מוכנים לקבל את ההחלטה, אבל אנחנו פשוט לא רוצים שהם יחשבו שאנחנו החלטנו  

 שספציפית האנשים האלה הם אלה שיקבלו.  

 ים ביחד(. )מדבר

 

 דובר: 

 למה לאשר את המקסימום?  

 

 אלינה אייזנברג: 

 לנו את הכסף.  תנים זה לא מהכיס שלך, נו - - -למה לא? זה לא  

 

 בני כשריאל:

שקל לשנה, בואו לא נתווכח על האחוזים. ברור    50,000שקל לשנה,    40,000-חבר'ה, זה לא יותר מ 

 ים ואנחנו הולכים לפי משרד הפנים, נקודה. שאנחנו נודיע לתושבים שזה החלטה של משרד הפנ

 

 ברנדה הורביץ:

את זה לנו ואז הפריימינג הוא שזה אנחנו  מביא  אבל, בני, הבעיה שכשהודעת את זה אמרת שאתה  

   - -  -צריכים פשוט לשנות את ה  מחליטים.

 

 אלינה אייזנברג: 

 לשנות את הפריימינג. 

 )מדברים ביחד(. 

 

 יהודה אסרף:

לשנות את הפוסט שאומר: תושבים יקרים, בישיבת המועצה הקרובה העלינו לחברי מועצת  צריך  

 אים.  המילולמשרתי   25%העיר הצעה להעניק 

 

 ברנדה הורביץ:

 זה הפריימינג. 

 

 יהודה אסרף:

 זה ממש ממש לא טוב, שמו אותנו במקום מאוד לא טוב. 

 

 אבי רחמים: 

להגיד שכשמדובר בחיילי צה"ל אני תמיד בעד, אני גם    בני, אני רוצה את זכות הדיבור. אני רוצה

 מבקש ממך להחיל את זה גם על הלוחמים שהם לא מפקדים. 

 ל:א כשריבני 

לנו לעשות, לא   אי אפשר. אבי, בוא לא נהיה פופוליסטיים, אנחנו יכולים לעשות מה שמאשרים 

 מעבר לזה.  
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 אבי רחמים: 

 בסדר, אני בעד.  

 

 בוריס גרוסמן: 

צה להגיד משפט אחד. קודם כל יש אישור של הכנסת, הכנסת אישרה את זה, זה דבר ראשון,  אני רו

לקצי נותנים  למה  יידעו  ושכולם  שכן,  נים  מה  שני,  דבר  ראשון.  דבר  זה  אחר.  למישהו  לא  למה 

וזה לא כולם נותנים.    25מום  , אנחנו פה מחליטים שנותנים מקסי25וגם    20שאנחנו יכולים לתת גם  

וזו ההחלטה  18%,  20%ות שנותנים  יש רשוי זה כבר מועצה מחליטה  נותנים מקסימום.  , אנחנו 

 שלנו.  

 

 אלינה אייזנברג: 

ההחלט  צריאז  הה  על  להיות  ה  כה  של  הגובה    –גובה  על  שהלכנו  להגיד  שצריך  מה  זה  זהו,  אז 

המקסימלי. אין בעיה, מגיע להם, הכול טוב, פשוט שיבינו שאנחנו החלטנו על הגובה המקסימלי,  

 מעבר לזה לא הייתה לנו שום זכות.  

 

 ג'קי עזרא:

 שהתושבים יידעו, שלא יחשבו שזו החלטה שלנו.  

 

 :בני כשריאל

 נצא בהסברה לתושבים. נו אנח

 

 גיא יפרח: 

אין לנו שום צורך לחשוש מאיך שזה ייתפס. בעיניי. אני אגיד מה אני חושב, קודם כל מאשר  חבר'ה,  

שאני מפקד במילואים פעיל, הנה אני מודיע לפרוטוקול, אני מוותר על ההנחה, אני לא רוצה שזה  

הנחה לפרוטוקול. עכשיו אחרי שאמרתי את זה,  על ה יישמע כאילו אני דואג לעצמי, אז אני ויתרתי

 -  -  -ני רוצה להגיד שזה ראוי א

 

 בני כשריאל:

 כבר חסכת לנו כמה שקלים.  

 

 דובר: 

 אתה יכול לוותר?  

 

 גיא יפרח: 

 -  - -אני אשלם את הסכום המלא. אל תדאג, אני יודע  

 

 ברנדה הורביץ:

 -  - -אפשר לתרום את זה ל  
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 גיא יפרח: 

אני   זרוצה  אבל  משהו.  אתלהגיד  מאשרת  שהמדינה  שברגע  ראוי  לקציני    ה  לאשר  האפשרות 

מכלל האוכלוסייה עושים מילואים. אני גייסתי בשבוע שעבר את הפלוגה שלי   6%היום    – מילואים  

שלהם,   העבודות  את  שלהם,  המשפחות  את  עוזבים  שאנשים  מאליו  ברור  דבר  לא  זה  לאימון, 

מפקדים  לא חפ"שים שנמצאים ומחכים לתרגיל שלהם אלא    ם והםמתגייסים למילואים ובטח באי

במילואים. מה הסיפור? אנחנו יכולים להסתכל על הציבור ולהגיד שהחליטה כנסת ישראל לאשר  

 הנחה לקציני מילואים ואנחנו החלטנו לאמץ את ההחלטה. 

 

 יחיאל וקנין:

   -  - -אז למה אי אפשר לעשות את זה 

 

 גיא יפרח: 

 -  - - זה עוד משהו ש  קשור להוקרה לאנשי המילואים,מבחן הכנסה, זה שור לכי זה לא ק

 

 יחיאל וקנין:

 הוקרה ממיסי הארנונה של העירייה?  

 

 גיא יפרח: 

 לא מהעירייה, מקבלים את הכסף ממשרד הפנים.  

 

 אלינה אייזנברג: 

 אתה מקבל את זה בחזרה, מה אכפת לך?  

 

 יחיאל וקנין:

 .  50%קבל צת שימפקד מילואים שמרוויח ק

 

 בני כשריאל:

. אתה  25%שקל מקבל הנחה באופן אוטומטי    50,000ל וגם פנסיונר שמרוויח פנסיה  גם נכה צה" 

 יודע את זה? תגיד את זה לשר הפנים שלך, מה אתה רוצה? זה היה מאז ומתמיד.  

 

 גיא יפרח: 

 זה לא קשור לכסף, זה קשור להוקרה. 

 

 גילי רוגל: 

 זה אישור של הכנסת.  

 

 הורביץ:דה ברנ

 לאנשים שלא תהיה להם ציפייה שלא יקבלו. שיידעו את זה.  אבל, בני, צריך להבהיר  
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 יחיאל וקנין:

? אז אתה יכול להחליט להכניס  25%- אם זה הוקרה למה נותנים לך להחליט כמה אחוזים בין אפס ל

 לזה מבחן הכנסה.  

 

 גיא יפרח: 

 את הכסף.  א לתת אבל זה לא הרעיון, הרעיון בדבר הזה זה ל

 

 יחיאל וקנין:

 אבל אתה חוזר על זה ואני גם אחזור, אז מה?  

 

 בני כשריאל:

 אבל, יחיאל, אין לנו את הסמכות הזאת.  

 

 יחיאל וקנין:

 ? למה היא נותנת לנו להיות השופטים כמה אחוז לתת לחייל?  25%למה שרת הפנים לא אמרה 

 

 בני כשריאל:

ל גם את מה שיהודה אמר, מערכת הסברה  בעה. אני מקבה להצאני הבנתי אתכם, אבל אני מעל

לתושבים שזה עבר בכנסת ומשרד הפנים החליט ואנחנו מבצעים את המקסימום. מי בעד? מי נגד?  

 אחד נגד, כל השאר בעד.

 צבעה:ה

 בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, דודו מתתיהו, מעיין מור, ליאת מארק,  – 13 – בעד

מים, אלינה אייזנברג, ג'קי עזרא, אברהם נגר, ברנדה הורוביץ, אייל  ף, אבי רחיהודה אסר

 פישלר 

 יחיאל וקנין – 1 – נגד

 :החלטה

 שר או 

 

 בני כשריאל:

 נעבור להודעות ראש העיר.  

 

 יחיאל וקנין:

 בחודש צריך הנחה בארנונה?    200,000מפקד במילואים שמרוויח  

 

 אלינה אייזנברג: 

 - -  -מה זה משנה? אנחנו מקבלים את הכסף  העניין של ההכנסה,אבל אתה מתעקש על 

 

 יחיאל וקנין:

 זה האישיו של ההנחות בארנונה. , וןנכ
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 אלינה אייזנברג: 

 אבל אנחנו מקבלים את הכסף בחזרה, אז מה אכפת לך? מה כואב לך?  

 

 אייל פישלר:

 אנחנו לא נממן את זה.  

 

 יחיאל וקנין:

 זה. ם את זה ומחזירים לנו את זה לא מכולת. אנחנו מקבלי 

 

 גילי רוגל: 

 לים הנחה בארנונה בגלל הנכות. זה לא קשור. למה? יש נכים שמרוויחים הרבה כסף ומקב 

 

 ( 68/22)חזרה להודעות ראש העיר לאחר ישיבה 

 

 בני כשריאל:

הודעות ראש העיר. אני רוצה להודות לבוריס ולגרשון, הם עשו עבודה סיזיפית מול משרד התחבורה  

שני הגורמים  ורה הציבורית שלנו. אני גם דיברתי עם  ומול משרד אלקטרה בנושא של שיפור התחב 

האלה, עם משרד התחבורה היו לנו הרבה שיחות, החל מהשבוע הראשון אנחנו נראה שיפור ניכר  

איתם  בתח ניכנס  אנחנו  יעבדו  לא  הם  אם  האלה.  הגורמים  שני  עם  סיכמנו  לפחות  ככה  בורה, 

 -  - - ם בבחירות.  שרת התחבורה בכלל לא לוויכוח, אבל האמת היא שאין היום עם מי לדבר, כול

 

 ברנדה הורביץ:

 אבל היא ממילא לא רוצה לתת ליו"ש.  

 

 בני כשריאל:

 היא לא מגיבה.  

 

 דובר: 

 סגרתם איתם? מה הולך להשתפר?  מה השיפור ש

 

 בני כשריאל:

אוטובוסים  שמוסיפים   מביאים  הקווים,  את  מוסיפים  לך,  יסביר  בוריס  מעט  עוד  הקווים,  את 

נהגים במדינת ישראל    –דשים, עושים לנהגים  ח לגייס נהגים. הבעיה היא שאין  נרתם  בוריס גם 

 לתחבורה ציבורית.  

מישי במחסום יחד עם מפקד העוטף ועם המשטרה, רעננו את  הדבר הבא, בוריס ואני היינו ביום ח

עד שעה  עשר   הנהלים יחד עם מפקד העוטף. לצערי היום הם לא עמדו בזה כמו שצריך. מחמש וחצי 

 בלילה כל שלושת הנתיבים צריכים להיות פתוחים, ככה סיכמנו.  
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 בוריס גרוסמן: 

 מחמש וחצי בבוקר. 

 

 בני כשריאל:

להיות פתוחים.   שעה עשר בלילה כל שלושת הנתיבים, זה דבר חדש, צריכים  מחמש וחצי בבוקר עד

להתארגנות, כי זה עניין של כוח    הוא ביקש כמה ימים להתארגנות, אמרנו לו: אוקיי, קח כמה ימים

 אדם, כדי שכל שלושת הנתיבים ייפתחו.  

ממעלה שאטלים  עושים  משרדים  ארבעה  כבר  מדינה,  לעובדי  השאטלים  של  אדומים    בנושא 

בים על הכביש. שמנו לב, בוריס ואני, שיש המון  לעובדים שלהם, כך שאנחנו מורידים את מספר הרכ

נהג בלבד שנוסעים   למקום העבודה ולכן עשינו שאטלים, אני פניתי שוב פעם לנציב  מכוניות עם 

יב  שירות המדינה ושוב פעם למנכ"לים של המשרדים השונים במכתב וביקשתי גם פגישה עם נצ

כ הפגישה,  על  תשובה  ממנו  קיבלתי  טרם  המדינה,  גם  שירות  לרבות  הממשלה,  משרדי  שכל  די 

העובדים של הסוכנות היהודית, קוראים לו חנן    הסוכנות היהודית, דיברתי גם עם יושב ראש ועד

 מור, במקרה גם עוד מישהי, חברת מועצה, מכירה אותו והוא עוזרת לי בעניין הזה.  

 

 דוברת:

 צר פה מחויבות.  אתה מיי

 

 בני כשריאל:

בן דוד שלה. אז גם עם הסוכנות היהודית, גם שם יש עובדים. גם לעיריית ירושלים הוצאנו  הוא  

 המשרדים הממשלתיים והציבוריים שיש שם כמות עובדים גדולה ממעלה אדומים.  מכתב. כל 

 

 דובר: 

 מי מממן את זה, השרים?  

 

 בני כשריאל:

רבה. לנו, אם אנחנו נעשה את  ן יעשו את השאטל, זה לא עולה להם האני מקווה מאוד שהם אכ

עם מספר העובדים שיש    השאטלים זה יעלה לנו מיליוני שקלים. המשרדים יכולים לספוג, כל אחד

 לו.  

 

 אייל פישלר:

 זו הטבה לעובדים שלהם.  

 

 בני כשריאל:

, מצדם העובדים מגיעים בזמן  כתבתי להם את המכתב, אני חושב שזה נכון לעשות את זה. אגבאני  

 לעבודה, מגיעים רעננים, לא רגוזים ולא עייפים.  

 בוריס גרוסמן: 

 חוסכים להם חניות.  
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 בני כשריאל:

הם חוסכים תשלום על חניות בחניות בתשלום. אני מקווה מאוד שזה ייכנס להם לראש והם    וגם

 יעשו את זה. 

כל הזמן, דיברתי גם עם מפקד המחוז ויש לי פגישה  רבותיי, לגבי הפקקים ברמזורים. אנחנו עובדים  

ה איתם  למזלנו חלק מקציני משטרת ירושלים גרים במעלה אדומים אז יש לנו שיח   –עוד פעם עם  

אדומים, כמו    ודרכם גם לעבור הלאה, כמו הרל"ש של מפקד מחוז ירושלים, מאיר, שהוא גר במעלה 

 וא במקום אחר, אבל עדיין יש קשרים. בן גיגי, שהיה ממונה על התחבורה שם ועכשיו ה 

הפתרון לפקקים ברמזורים של הר הצופים והגבעה הצרפתית יהיה אך ורק בצאת השנה הבאה,  

כי   הייתה אמורה להיפתח בסוף מרץ  למה?  ,  2024עד לצאת השנה הבאה המנהרה תיפתח. היא 

שה לאון, חברת מוריה  העבודות גם בלילות, אתם זוכרים את הישיבה שהייתה לי עם מ  התחילו את

החליטה שמתחילים לעבוד גם בלילות והם טוענים שהם יכולים לקצר את זה לאוקטובר, אבל אני  

יקצרו   להיות  לא מאמין שהם  צריכים  אנחנו  דצמבר.  סוף  עד  אומר  אני  לכן  לאוקטובר,  זה  את 

את התנועה,  נחנו עושים את הכול. יש גם שוטרים בהר הצופים שהם מושכים  סבלניים, להבין שא

אבל גם בוריס וגם אני עושים באמת עבודה, ושוב פעם אני רוצה להודות לבוריס על כל העבודה שלו  

סופו של דבר בעזרת ה' היא תיפתר רק בדצמבר ואז אנחנו ניתקע בבגין,  שהוא עושה בעניין הזה. ב

הירושלמי כל  המקומות  כמו  בכל  ירושלים  בכל  כמעט  עובדת  עכשיו  מוריה  חברת  הרכבת  ם.  על 

הקלה והנתיבים האלה ייפתחו לרכבת קלה בין חמש לשמונה שנים. הבן שלי עובד על אחד הקווים,  

 נים תגיד תודה.  הוא אומר שאם זה יהיה שמונה ש 

 

 בוריס גרוסמן: 

 פתח עוד שנתיים וחצי, זה סופי. בני, הקו הירוק ייפתח עוד שלוש שנים, הקו האדום יי

 

 בני כשריאל:

 קווים אחרים שמגיעים להדסה ולתלפיות.   אני מדבר על

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה רכבת קלה.  

 

 בני כשריאל:

רפתית, בדיוק איך שיוצאים מהמנהרה, מצד  מה שטוב זה שברגע שפותחים את מנהרת הגבעה הצ

כמובן תחנת ה ולידו  ענק  וסע'  'חנה  יש  לגבעה  שמאל,  עד  יגיעו  שלנו  כך שהרכבים  רכבת הקלה, 

רוצה ייכנס לחניה שלא תהיה בתשלום, הוא עולה על הרכבת הקלה, וזה לא עולה  הצרפתית, מי ש

ת הזאת, משרד התחבורה, ואז הוא  תשלום, אני מקווה ככה, שעיריית ירושלים תעמוד בהתחייבו

חוזר ברכבת הקלה, לוקח את האוטו    שם את האוטו, עולה על הרכבת הקלה, מגיע למחוז חפצו,

ה שלו הביתה מתקצר. אז צריכים להיות סבלניים ולא להיכנס ללחץ  ונוסע. כלומר מרחק הנסיע 

בשישה ימים, אנחנו בני  וצריך להסביר את זה לתושבים. אין תרופות פלא, הקב"ה ברא את העולם  

 אדם, זה לוקח לנו קצת יותר. 

 ברנדה הורביץ:

 ?  הכביש האמריקאי
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 בני כשריאל:

מת עצרה, כביש הטבעת המזרחית. היא עצרה  הכביש האמריקאי זה כביש ששרת התחבורה הקיי

מיליארד    1.3- את החלק הדרומי. החלק הדרומי הוא למעלה ממיליארד שקל, לדעתי זה יגיע גם ל

ות  טור. אני הצעתי להם בכלל משהו אחר, לא לבנ-שום שצריכים לחפור מנהרה מתחת לשכונת אמ

ם רוצים מנהרה, יש להם כבר תכנון  את המנהרה, אלא לעקוף ולהביא את זה לפה, הם אמרו לא, שה

מיליארד. השר הקודם, סמוטריץ', אישר את זה, השרה הזאת לא    1.3,  1.2ראשוני. זה יעלה בערך  

 את זה. אני לא מבין למה לא מאשרים דבר כזה.   אישרה

 

 ברנדה הורביץ:

 הוא אישר?  

 

 בני כשריאל:

 הוא אישר והיא עצרה את זה. 

 

 ברנדה הורביץ:

 ה לבטל?  והיא יכול

 

 בני כשריאל:

 הוא אישר, אבל לא היה לו תקציב.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 ספים. הוא אישר בלי כסף. הוא אמר שהוא מוכן לזה, אבל לא נתן כ

 

 בני כשריאל:

בירה אין כביש טבעת, מי שרוצה להגיע    לא היו לו כספים. אני לא מבין איך במדינת ישראל, לעיר

, לא משנה מאיפה הוא בא, מהצפון, מהדרום או מהמרכז. זה פשוט  לכותל צריך לחצות את ירושלים

 לא יאומן, זו מדינה שבנושא תחבורה היא די מפגרת.  

 

 ברנדה הורביץ:

   -  - -ם בוושינגטון די.סי זה ג

 

 בני כשריאל:

ת ה' נוסע להתרמה לארה"ב, חלק מההתרמה יהיה כמובן לביטחון,  יש לי עוד כמה דברים. אני בעזר

ב  מצלמות   6-וכדומה, השאר זה כמובן זה לנושאי חינוך ורווחה. אני יוצא במוצאי שבת הבאה, 

אישית שלי שתהיה כולה על חשבוני כמובן.  בנובמבר. בסוף המסע אני לוקח ארבעה ימים חופשה  

רצינו בהתחלה לראות   לפתוח  זה רק לארה"ב,  גם לדרום אמריקה, אנחנו מנסים  יש מקום  אם 

 מריקה, אבל זה יהיה קשה מאוד היום לעשות את זה.  סניפים גם בדרום א
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עורף כאן   פיקוד  לנו תרגיל  פיקוד העורף. היה  כ   -  -   - תרגיל  דיור    220עד    200-ייבנו שם  יחידות 

ה יתחיל מדירת סטודיו עד דירת  מתחת לזה יהיה גם מרכז מסחרי מסודר. ז  -  -  -להשכרה, מדובר ב  

זה שאמרתי,  כמו  כמובן,  חדרים.  רוצה    שלושה  אני  הצעירים.  לזוגות  טוב  פתרון  זה  להשכרה. 

מה להגדיל  להמשיך בתנופה הזאת. יכול להיות שאנחנו נראה, אם יש שם מספיק מקום לחניות וכדו

בעוד   אפילו  זה  את  צעירי  100להם  לזוגות  חשוב  זה  כי  דיור,  את  יחידות  להגיש  צריכים  הם  ם. 

בינתיי זה,  את  לעשות  צריכים  אנחנו  זה  התכניות,  על  עושה  העורף  פיקוד  המבנה,  את  עושים  ם 

מרתק,   תרגילים. אני נכחתי בתרגיל הגדול יחד עם אלוף פיקוד העורף, זה היה מאוד מעניין, מאוד

על רעידות אדמה, לא על  העניין הזה. אני מקווה מאוד שלא יהיה לנו רעידות אדמה. התרגיל היה  

. אני דרשתי מהם, שוב פעם, לבנות מיד את מחסן  טילים, אני מקווה שלא יהיו לנו רעידות אדמה

רושלים  החירום לכלים כבדים, כי אם חלילה יקרה מקרה של רעידת אדמה גם ירושלים נפגעת, אם י

היו פה כדי לטפל גם  נפגעת אז הכבישים כבר נהרסים, בשביל זה אנחנו צריכים כלים כבדים שי

 בעצמנו וגם ביישובים מסביב. 

 

 ברנדה הורביץ:

 ין לנו דבר כזה? לא אישרנו? א

 

 בני כשריאל:

רד  הפיקוד הבטיח לי שהוא ידבר על הנושא הזה, אבל זה תלוי יותר במשרד האוצר. בין משאלוף  

 האוצר למשרד הפנים יש יריבות ואנחנו נופלים שם בין הכיסאות.  

 בוריס, אתה רוצה להרחיב קצת על גיוס נהגים?  

 

 בוריס גרוסמן: 

ום עדכון סופי לכמה הגיעו  וד משפט לפני זה, כי אני קיבלתי ממשרד הקליטה היכן, אני אגיד ע 

עולים, מתוך זה   195ים במעלה אדומים . למעלה אדומים הגיעו וגר2022בינואר  1-עולים חדשים מ

 - -   -גם יש פה עשרה מארה"ב 

 

 יהודה אסרף:

 אתה מבין? אתה מסדר לעצמך עוד רבע מנדט.  

 

 בוריס גרוסמן: 

תושבים חוזרים, שמונה    45לים באו עוד  עו   195-יודע, אני חיכיתי שאתה תגיד את זה. חוץ מ אני  

, כולם משכירים  2022-ה שהגיעו למעלה אדומים באנשים מארה"ב והיתר מברה"מ לשעבר. אז זה מ

פה מקום, רובם כבר עובדים, אנחנו מחפשים עבודות לכל אחד, לא קל, לא פשוט. אנחנו יכולים  

 , אין דירות, אין כסף, זו בעיה.  5,000פה  להביא ל

 

 הורביץ: ברנדה

 אני רוצה לשאול על העולים, מבחינת בתי ספר, הילדים כבר בתוך המערכות?  

 בוריס גרוסמן: 

 כולם. 
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 דוברת:

 הם היו באולפן בקיץ.  

 

 בוריס גרוסמן: 

עכשיו, יש לנו כמה    גם אולפן בקיץ, אבל היא מדברת על בתי ספר. כולם כבר לומדים. אנחנו מנסים

ומשר המתנ"ס  עם  ביחד  פותחים  תכניות  שבועיות,  שעות  שש  אותם  מלמדים  שאנחנו  החינוך,  ד 

ם, סגרנו עם משרד החינוך, גם לאתיופים, גם לרוסים וגם לאמריקאים.  במתנ"ס, עוד מורים, מביאי 

 זה עובד ממש יפה.

 

 ברנדה הורביץ:

 ובתי הספר מקבלים שעות?  

 

 בוריס גרוסמן: 

שעות, אבל אנחנו רוצים לעשות קבוצה במתנ"ס, לקחת מכמה בתי ספר ביחד, זה אי אפשר  שש  

 היה, עכשיו אנחנו עושים את זה. 

 

 :יהודה אסרף

 וואו, כמה משאבים. חכה רגע, יש גם אתיופים.  

 

 דוברת:

 הם מקבלים, אל תדאג.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 הם מקבלים פי עשרה. 

 

 ברנדה הורביץ:

 ר אם אפשר להגדיל את הכסף של בתי הספר? בראולי צריך ל

 

 בוריס גרוסמן: 

בנובמבר אנחנו    29-האתיופים, לפחות פי עשרה ממה שאחרים מקבלים, אבל לא מדברים על זה. ב

עושים חג סיגד לחבר'ה מאתיופיה, יהיה משהו מאוד מאוד יפה. סגרנו תכנית, יהיה גם לנערים וגם  

 ה, זה יהיה משהו, תאמינו לי, כדאי לבוא, אתם תראו דברים.  הל לילדים וגם למבוגרים, להקה, מק

 

 בני כשריאל:

 כן, חברי המועצה חייבים לבוא בבגד אתיופי.  

 ף:יהודה אסר

 אני רוצה הזמנה לנובי גוד.  
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 בוריס גרוסמן: 

לגבי התחבורה, מה שאתה שאלת. קודם כל כשהיינו עם בני בבוקר, מחמש וחצי עד שבע בערך, כל  

שם  דשלוש   עברו  דקות  שלוש  כל  אוטובוסים,  שם  עברו  דקות  שלוש  כל  טוב,  תקשיבו  קות, 

ה סתם בשביל שתבינו על מה מדובר. כי  איש, ז  15-ל  10מהאוטובוסים היו בין    80%-אוטובוסים וב

  -  - -מה שכותבים בפייסבוק  

 

 בני כשריאל:

 תפוסה.   50%-ראינו את זה, גם כשהוא עצר וגם דרך החלונות, לא יותר מ אנחנו 

 

 בוריס גרוסמן: 

נסיעות כבר, עוד    130נסיעות שהורידו בחברה הזאת, הם החזירו לנו    140זה דבר ראשון. דבר שני,  

נהגים בתחבורה    5,000זירו. אבל מה הבעיה? יש בעיות, כמו שבני אמר, חסר במדינת ישראל  שבוע יח

עם מלא מלא אנשים ולשכת העבודה,    ציבורית. אנחנו סיכמנו עם החברה, עם צעירים, עם זיגדון,

אנחנו מתחילים לעשות גיוס נהגים מתושבי מעלה אדומים. אני מאוד מקווה, כי עכשיו יש תקציבים  

גדולים שמשרד האוצר העביר למשרד התחבורה, משרד התחבורה העביר לכל החברות, מדובר  די  

חמישה  -קל, דבר שני כל ארבעהש  20,000ודים, מי שילמד, הם ילמדו את זה חינם, זה עולה  בלימ

בערך   לנו  ייתנו  היה, לשכת העבודה  לא  זה  מינימום,  יקבלו משכורת  לומדים הם  חודשים שהם 

פת, כדאי לבוא. אנחנו מדברים עם כמה חברות, גיא מכיר מישהו, קובי, שהוא  שקל תוס  20,000

 טיח לנו שהוא אחראי בצבא על משאיות. בצבא, הוא הב

 

 גיא יפרח: 

669 . 

 

 וריס גרוסמן: ב

גדול   חלק  כי  בעיות,  פה  יש  בעיות  שאין  שאומר  מי  בעיות,  פה  יש  תשובה.  ייתן  הוא  ואז  כן, 

אוטובוסים חדשים, לא יודע    27הם במוסכים. הם קנו בסך הכול    מהאוטובוסים ישנים ורוב הזמן

 עם האוטובוסים שמתקלקלים, יש לנו בעיה עם זה.  מה יהיה הלאה, אבל הבעיה  

 

 ורביץ:ברנדה ה

 אתם זוכרים את האוטובוסים הראשונים במעלה אדומים? 

 

 אברהם נגר:

לנוסעים. איך אמר לי מישהו ביציאה  יש תופעה של נהגים שמדלגים על תחנות אוטובוס ולא עוצרים  

ביציאה מהעיר, כי האוטובוס ויוצאים החוצה.  מהעיר? פראייר מי שעומד  ים לא נכנסים למפרץ 

, הנהג הגיע ליציאה, ראה שהוא  06-לקח את האוטובוס האחרון לירושלים מ  14ביום שישי נער בן  

ובוס ונסע. זו תופעה שקורית גם  לבד, אמר לו: האוטובוס מקולקל, הילד ירד, הוא הניע את האוט

 בירושלים. 

 

 בני כשריאל:
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 השם. גם החברה תיקנס וגם אותו אחד יעמוד לדין אצלם.  זה חמור מאוד, שייתנו לנו את

 

 אברהם נגר:

. התופעה הזו  06- קודם כל אפשר לדעת, זה אוטובוס אחרון ביום שישי שנסע לירושלים, שיצא מ

 .ידועה, בירושלים זה קורה הרבה

 

 בני כשריאל:

 -  - -כרגע זאת העדות של הנער, אני לא יכול להגיד לא, 

 

 אברהם נגר:

 יכול לדעת. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 זרק אותו וזהו?  

 

 אברהם נגר:

 הוריד אותו וחזר אחורה. וביציאה מדלגים הרבה פעמים על היציאה, לא נכנסים למפרץ.  ן, כ

 

 בוריס גרוסמן: 

 קולקלים, זה נכון.  יש פה בעיות של אוטובוסים מ

 

 גיא יפרח: 

 אלה שמדלגים יכול להיות שהם מלאים?  

 

 אברהם נגר:

ים לצומת רמות, אומר להם,  ורדמרמות, י   - -  -לא מלאים. בירושלים זה קורה שמעלים באוטובוס 

 ערבי, האוטובוס מקולקל, כולן יורדות, הוא מניע ונוסע. זה ידוע.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 אוטובוסים, חלק מקולקלים.  אני אמרתי שיש פה 

 

 בני כשריאל:

 אתה יכול לאתר לנו את הבחור? תאתר לנו את הבחור הזה. 

 אברהם נגר:

 ולא חמש דקות ומדלגים על תחנות.    וסעדיף נהג פחות, עדיף כל שעה אוטוב

 בני כשריאל:

על כל  אני סיכמתי עם הממונה על התחבורה הציבורית במשרד התחבורה, קוראים לו רן משהו,  

 דבר כזה הם קונסים אותם.  
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 בוריס גרוסמן: 

 שקל קנס.  250

 

 יהודה אסרף:

 כמה מצבת האוטובוסים הכללית שיש?  

 

 בני כשריאל:

 הנהג.  הקנס נופל עלואז 

 

 בוריס גרוסמן: 

שנייה, אני חייב להגיד משפט אחד. אנחנו ישבנו עם מבשרת ציון, ביחד עם בני, אני רוצה שכולם  

נסיעות הלוך    755תושבים, אצלנו יש ביום    40,000דובר. יש לנו במעלה אדומים בערך  יבינו על מה מ

שה יש לנו נסיעות ביום. אנחנו  , פי שי40,000תושבים, אצלנו    35,000. שם  164חזור, במבשרת זה  

שמנו   אחר,  משהו  עשינו  אבל  חזור,  הלוך  חזור,  הלוך  אוטובוס  דקות  חמש  כל  לעשות  יכולים 

של הצופים,  אוטובוסים,  להר  כרם,  עין  להדסה  קשה,  מאוד  זה  על  עבדתי  אני  אוטובוסים,  חנו 

חד אין, אז עשינו את  ר כזה, לאף אלתלפיות, לגבעת שאול, לכל המקומות האלה. באף מקום אין דב

 זה. 

 

 יהודה אסרף:

 אולי זו הטעות.  

 

 בני כשריאל:

 ם ונוסעים לאריאל.  יש לנו גם אוטובוס שנוסע כל בוקר לתל אביב, הוא נוסע לדרו

 

 יהודה אסרף:

סליחה, ראש העיר, אולי זו הטעות. מה שהוא אומר כיתרון מאוד מאוד גדול, אז בשנים עברו, לפני  

היו מגיעים לשוק מחנה יהודה, לבנייני האומה ולמרכז העיר וכל הקווים האלה    ר שנים, כולם עש

להחליף את האוטובוס השני והשלישי    היו מרוכזים ככוח אחד לתוך הקווים האלה. אנשים התרגלו

ולא הייתה עם זה בעיה, אנשים לא התלוננו, כי אז הבעיה שלנו נפתרה. זה שאתה שולח אותם לעין  

 - -  -לזה ולזה ם ולתלפיות וכר

 

 דוברת:

 אבל הם עובדים שם.  

 

 

 יהודה אסרף:

י אוטובוסים, הייתה  רק שנייה, זה לא משנה את העניין, הם התרגלו. אמא שלי הייתה מחליפה שנ

לקו   קו ממעלה אדומים, מחליפה  עם  תזמון    14נוסעת  היה  בתלונות,  באה  הייתה  ולא  לתלפיות 
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מדה  בירושלים  אגד  כמו  ימים. אם אתמדויק.  העיר,  מרכז  כוח,  מוקדי  לשלושה  זה  ה מרכז את 

 שהיה, בנייני האומה, כמו שהיה ולשוק מחנה יהודה. 

 

 בני כשריאל:

 ותר. יש רכבת.אין מחנה יהודה י 

 

 יהודה אסרף:

לכיכר הדווידקה, סליחה. אני אומר לך שאולי שם הבעיה שלנו. מה שאתם מדברים כיתרון  לא,  

  -  - - ב אכילס, בגלל זה בסוף מאוד מאוד גדול זה אולי עק 

 

 בני כשריאל:

 זה לא בא במקום, זה בא בנוסף.

 

 דוברת:

 שם. אני לא חושבת שזה נכון, יש מלא אנשים שעובדים

 

 )מדברים ביחד(.  

 

 וסמן: בוריס גר

 אבל המון אנשים עובדים בתלפיות, כמות אדירה.  

 

 בני כשריאל:

 לתלפיות. הבעיה היא שאנחנו ממלאים אוטובוסים דווקא  

 

 בוריס גרוסמן: 

   - - -לתלפיות ולגבעת שאול  

 

 בני כשריאל:

 יש משרדי ממשלה בתלפיות. 

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 אייל פישלר:

 השאלה אם גם האוטובוס לתל אביב מלא.  יס, בור

 

 

 יהודה אסרף:

י שעליתי  הם לא מבינים למה פעם היו לנו אוטובוסים והיום אין. ברצינות אני אומר את זה, נראה ל 

 על הבעיה. 
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 בני כשריאל:

 אם אנחנו נוריד את זה תקום צעקה גדולה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

מרכזית תחנה  נוריד  שאנחנו  להיות  מגבעת    -  -  -  יכול  לעשות  חושבים  אנחנו  האוטובוסים  רוב 

 -  - -התחמושת  

 

 בני כשריאל:

. יש השמצות בפייסבוק וכו'  חבר'ה, אני רוצה עוד שתי הודעות קצרות. יש כאלה שמשמיצים אותנו

על כמה דברים. אחת, על הנושא של בניית בית העירייה, מה פתאום אנחנו בונים בית עירייה בכסף  

סף הזה, אנחנו כאן תפסנו שלוש ציפורים, לא שתי ציפורים, במכה אחת. אחת,  ם. הכשל התושבי

נים את בית העירייה, הדבר  אנחנו קיבלנו את התקציב תמורת הקרקע שנתנו בכיכר קדם, אנחנו בו

שנה שם והם כבר מתבלים ואנחנו כל שנה מוציאים    45השני, הורדנו משם את הצריפונים שכבר  

 יחידות דיור לזוגות צעירים בכיכר קדם.  459ים. שלוש, הרווחנו שיפוצעליהם מלא כסף ל

 

 דובר: 

 והמרכז הלוגיסטי, ארבע. 

 

 בני כשריאל:

 המרכז הלוגיסטי זה ארבע.  

 

 גיא יפרח: 

משפט על זה. הכסף הוא צבוע, זה לא שאפשר לקחת את הכסף ולבנות איתו משהו אחר, זה כסף ל 

 ובונים בניין עירייה.   - - -

 

 שריאל:בני כ

בסוף,   הנקודה  של  בנושא  ברנדה  של  ההערה  את  קיבלתי  גם  אני  השני,  מעלה    I LOVEהדבר 

 שקיבלנו ממשרד הבינוי והשיכון.  אדומים, אנחנו לא הוצאנו על זה אגורה, זה תקציב

 

 דוברת:

   -  - -כל דבר טוב שעושים חייבים להגיד שגנבנו מ מה, 

 

 ברנדה הורביץ:

 ה' או א', זה מפריע לכם. - ע' ו-להגיד לכם משהו, כמו כשאני כותבת ב לא, לא, אני רוצה

 בני כשריאל:

 לא על זה אני מדבר.  

 

 ברנדה הורביץ:
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 לם משתגעים. זה משגע את כולם. הנקודה הזאת שלא שם, כו

 

 בני כשריאל:

   - - -עשה את הנקודה הזאת, אבל נ

 

 ברנדה הורביץ:

 א לי, אני לא יודעת.  למה ע' ולא ה'? אני רוצה א'. ככה ב

 

 בני כשריאל:

מקרה אני לא דיברתי על הנקודה, אני דיברתי על ההוצאה. לא הייתה כאן הוצאה של העירייה,  בכל  

 שב שכל עירייה צריכה לעשות דבר כזה יפה, אפילו מתקציבה. למרות שאני חו

 

 אייל פישלר:

 צריך לעשות את זה בעברית, לא באנגלית. 

 

 בני כשריאל:

 ו את הדיון, אני סוגר את הישיבה.  סיימנ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________     _______________________ 
 מר בני כשריאל        מר שמוליק חנוך

 ראש העיר        זכיר העירייה מנכ"ל ומ


