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 ראש העיר –מר בני כשריאל  נוכחים: 

 סגן ומ"מ ראש העיר  – גיא יפרח מר 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר    –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר   

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 חברת מועצת העיר –גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר   –אברהם נגר מר 

 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  חסרים:

 ר חברת מועצת העי –גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף            

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג  

 חברת מועצת העיר –גב' ברנדה הורביץ 

 

  

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

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 ה מבקר העיריי –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

 .אישור השתתפות של סגן ראש העיר בפורום סגני ראש העיר .3

 .מינוי מר קובי לוי כמהנדס העיר .4

 

 ישיבת המועצה 

 בני כשריאל:

 .  70/22המועצה מספר   תוח את ישיבתאני מתכבד לפ

ראש העיר, כרגיל אנחנו נדחה את זה לסוף, אני מגיע לאישור התב"רים. אני    על סדר היום הודעות

 רוצה לומר שכל התב"רים אושרו פה אחד בוועדת הכספים, נכון, אדוני היושב ראש?  

 

 גיא יפרח: 

 היושב ראש היה אז בוריס באותה פעם, אבל כן.  

 

 יאל:בני כשר

 בוריס, היושב ראש, היה?  

 

 בוריס גרוסמן: 

 כן. 

 ני כשריאל:ב

עולה להצבעה, תב"ר    2437אז אני מעלה להצבעה בסדר מואץ קצת. אישור תב"רים, תב"ר מספר  

עולה להצבעה, תב"ר מספר   2440עולה להצבעה, תב"ר מספר    2439עולה להצבעה, תב"ר מספר    2438

מספר     2441 תב"ר  להצבעה,  מספר    2374עולה  תב"ר  להצבעה,  יש    2442עולה  להצבעה.  עולה 

 נגדות? הימנעות? עבר פה אחד. הת

 ( חדש) קידום מנהיגות נשית  2437תב"ר מס'  .א

 משרד ראש הממשלה  -₪  25,000  -תקבולים      
   ע. קבלניות  -₪  25,000 - תשלומים         

 צבעה:ה 

 10 – בעד       

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 לאזור תעשייה )חדש(  מעבר האגף הלוגיסטי 2438תב''ר מס'  .ב

 ק' עבודות פיתוח  -₪   500,000 - תקבולים
 ע. קבלניות   -₪  500,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד       

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             
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 כייה )חדש( ימעבר כר 2439תב''ר מס'  .ג

 פיתוח ק' עבודות  -₪  90,000 - תקבולים
 יות ע. קבלנ -₪  90,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד       

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 עבודות שיפוץ והתאמה במעון אמילי )חדש(  2440תב''ר מס'  .ד

 ₪ ק' עבודות פיתוח  150,000 - תקבולים
 ₪ ע. קבלניות  150,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד      

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 גגון בריאות הנפש )חדש(  2441תב''ר מס'  .ה

 ק' עבודות פיתוח  -₪  25,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  25,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 תב''ר(  )סגירת תכנון כלבייה 2374תב''ר מס'  . ו

 מלווה -מקור הכנסה 
 ₪   100,000  -יתרה

 :צבעהה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 הקמת מרפאה וטרינרית )חדש(  2442תב''ר מס'  .ז

 מלווה  -₪  60,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  60,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 בני כשריאל:

לה להצבעה, תב"ר  עו  2444עולה להצבעה, תב"ר מספר    2443ח'. תב"ר מספר  רים, מסעיף  שאר התב"

עולה להצבעה, תב"ר    1697עולה להצבעה, תב"ר מספר    2138עולה להצבעה, תב"ר מספר    2303מספר  
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עולה להצבעה, תב"ר    2278  עולה להצבעה, תב"ר מספר  2382עולה להצבעה, תב"ר מספר    2317מספר  

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.    2128תב"ר מספר  עולה להצבעה,   2386מספר  

  

 ציוד לאירועים  )חדש(  2443תב''ר מס'  .ח

 מלווה  -₪  40,000 - תקבולים
 הצטיידות    -₪  40,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדוא             

 

 ש( )חד  'מצפה אלה'הקמת  2444תב''ר מס'  .ט

 "ת  י התחייבות כספית רשת אמ -₪   714,000 - תקבולים
 ע. קבלניות    -₪  714,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 )חדש(  נטטי ואלמנטים פסוליםיהחלפת משטחי גומי, דשא ס 2303תב''ר מס'  .י

 ק' עבודות פיתוח  -₪  90,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  90,000  -יםתשלומ

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 )הגדלה(   ת"מבנה בידוק בכניסה לא 2138תב''ר מס'  .יא

 משרד הכלכלה  -₪   500,000 - תקבולים
 ע. קבלניות   -₪  500,000  -תשלומים

 ₪   2,550,000התב''ר יגיע לסך של הגדלה לאחר ה
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 )הגדלה(  שיפור בטיחותי ככר המכללה 1697תב''ר מס'  .יב

 ק' עבודות פיתוח  -₪   300,000 - תקבולים
 ע. קבלניות   -₪  300,000  -תשלומים

 ₪   1,200,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             
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 )הגדלה(   החלפת גדר הפרדה דרך מדבר יהודה 2317תב''ר מס'  .יג

 ק' עבודות פיתוח  -₪  50,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  50,000  -תשלומים

 ₪   100,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 01 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 )הגדלה(  התקני בטיחות במעברי חציה  2382תב''ר מס'  .יד

 ק' עבודות פיתוח   -₪  50,000 - תקבולים
 ₪ הצטיידות  50,000  -תשלומים

 ₪   100,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .פה אחד רשאו             

 

 ה( )הגדל שיפוץ אגף הרכב 2278תב''ר מס'  . טו

 ק' עבודות פיתוח   -₪  47,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  47,000  -תשלומים

 ₪   177,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

מס'   .טז מ  –  2386תב"ר  שם  מיועצ'שינוי  וסקריםים  סקרים  'ל  'נגישות-תכננים 
 . 'ותועבודות נגיש

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

מס'   .יז מ  -2128תב''ר  שם  ושטיפת  'שינוי  אשפה  במתקני  לטיפול  במה  רכישת 
 .  'רכישת עגלה חשמלית ומדחס'ל 'משאיות

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 בני כשריאל:

אישור השתתפות של סגן ראש העיר בפורום סגני ראש העיר. אני חושב שזה באמת מגיע    -  3סעיף  

לסגני ראש העיר. בוריס ויתר על מקומו שם וזה חבל, אבל אני מעלה את זה להצבעה כי מאחר  
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עיר. אישור השתתפות של סגן ראש  שהוא לא סגן בשכר אני צריך להביא את זה לאישור מועצת ה

סגני בפורום  התנגדות?    העיר  יש  העירייה,  בהנהלת  אושר  זה  שגם  לומר  רוצה  אני  העיר.  ראש 

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 בני כשריאל:

רז  דעים שהאדריכל קובי לוי כבר עבר את המכמינוי מר קובי לוי כמהנדס העיר. אתם יו  -  4סעיף  

כ גם  ונבחר  חוזה, אנחנו צריכים  לפי  יהיה  העיר, השכר שלו  זוכה במכרז פומבי לתפקיד מהנדס 

תושבים. אני מקווה    50,000-לשכר מנכ"ל חדש ברשות בת פחות מ  85%לאשר חוזה בכירים צמוד  

של משרד הפנים, לשכר    וסח החוזהבהתאם לנ  .שבעזרת ה' נעבור אז נוכל גם להעלות את השכר

, יש התנגדות?  4אני מעלה להצבעה את המינוי ואת השכר, את כל סעיף מספר    קיים תקציב מאושר.

 הימנעות? עבר פה אחד. 

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 .שר פה אחדאו             

 

 אייל פישלר:

 תושבים. 50,000-בוד קשה אז נגיע לאם מהנדס העיר החדש יע

 

 :בני כשריאל

 שבים עם כל מהנדס עיר כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה.  תו 50,000-אנחנו נגיע ל

 

 :אייל פישלר

 אמן, ושגם הממשלה תעזור.  

 

 :בני כשריאל

הממשלה תעזור או לא תעזור אנחנו נעבור. זו המשימה שלנו ואנחנו נעשה את זה. אתה יודע איזו  

 יב.  ישראל? ארץ ישראל היא פה, לא בתל אביב, גם בתל אב מצווה זה ליישב את ארץ 

 

 :אייל פישלר

 גם תל אביב.  

 

 בני כשריאל:

יחידות דיור של    3,300אנחנו נגיד גם תל אביב, אבל היא פה. ברוך ה' אנחנו הגשנו את התב"ע על  

שזה יעבור,  נופי סלע מזרח, זה נמצא במת"ע, אנחנו הגשנו את הבג"צ נגד שר הביטחון, אני מקווה 
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ועוד היד נטויה. יש גם את התב"ע של מצפה נבו, של    E1-ב  4,300יחידות דיור מתוך    1,300על עוד  

 יחידות דיור.   370-כ

 

 : בוריס גרוסמן

 יש היתר גם על פינוי בינוי גם. 

 

 בני כשריאל:

שזה  בינוי  ל  750  פינוי  נגיע  אנחנו  נכנסים.  היתר,  יש  א  50,000-יחידות.  פלוס  עם  תושבים,  פילו, 

 כמובן נוסיף לזה גם את הגידול הטבעי.  , ו60,000-היחידות האלה אנחנו נגיע גם ל

  

 : אבי רחמים

 אשרי המאמין. 

 

 בני כשריאל:

, היום  15,000- ל  13,000אז אשריי, כי אני מאמין. בוא נאמר ככה, כשאני נכנסתי לתפקיד היינו בין 

 ו אשרי המאמין.  תושבים. אתה יודע מה? גם אז אמר 42,000אנחנו 

 

 : אבי רחמים

   -  - -בנו ואז ממשלות כמו הממשלה האחרונה לא, היו ממשלות שכן 

 

 בני כשריאל:

 אבל עכשיו החבר שלך סמוטריץ'. המינהל האזרחי עובר אליו.  

 

 : אבי רחמים

 חכה.  

 

 בני כשריאל:

 מה זה חכה? אתה לא מאמין לו כבר?  

 

 : אבי רחמים

 לו? אני אומר תחכה.  אני אמרתי שאני לא מאמין  

 

 בני כשריאל:

עובר לסמוטריץ'. אם המינהל האזרחי אצלו אז כל האחריות עליו, הוא רוצה את  המינהל האזרחי  

 זה? נאה דורש נאה מקיים. יש לנו כאן שני נציגים של סמוטריץ' שיעבדו קשה.  

ם מפקד העוטף על  בהודעות ראש העיר. יש כאן משהו שפתאום נכנס לנו, היה לנו  סיכום חתום ע

מ שהחל  המחסומים,  פתיחת  של  המחסומים  הנושא  שלושת  כל  בלילה  עשר  עד  וחצי  חמש  שעה 

פתוחים והחל מעשרים לשש הנתיב שמביא מהזית, בתוך המחסום הראשון, לתוך הנתיב הראשון,  

,  נסגר ונכנסים דרך החניה. זה דבר אחד. ימי שישי זה משעה שלוש עד עשר, מארבע עד עשר בלילה
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מת"ח וגם עם סגן הממ"ז שהיה אצלי השבוע,  ימי שבת זה משלוש עד עשר בלילה וסיכמנו גם עם ה

שיחד עם השיטור העירוני שלנו הם עוצרים את המשאיות שלא יעלו בין עשרים לשש לבין תשע  

 בבוקר, לא יעלו משאיות כדי שלא להכביד על התנועה.  

 

 : אבי רחמים

בעיה, גם  בשעות האלה, בדרך כלל כשהנתיבים פתוחים אין    יוצא אני  אם פתוחים שלושה נתיבים,  

 זה קטסטרופה.  עם משאיות אין בעיה, אבל יש בעיה כשיש נתיב אחד פתוח. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 מתי פתוח נתיב אחד? 

 

 אבי רחמים: 

 היה. 

 

 : בוריס גרוסמן

 שניים כן, אחד לא.  

 

 בני כשריאל:

 -  - - , יש לנום בעיותבימים האחרונים אחרי הסיכום אין לנו ש

 

 : אבי רחמים

 יבים לא היה בעיה.   כן, בשלושה נת

 

 בני כשריאל:

תן לי רגע לסיים, נשמה שלי. בימים האחרונים זה הסיכום, מפקד העוטף היה בחו"ל ואנחנו שוחחנו  

בחו"ל אחד עם השני, מתברר לי שהוא בשיט בדיוק לא רחוק ממני. כשהוא היה בחו"ל הם עשו שם  

וא חתם על זה והחזיר לי. הכול בסדר.  לעצמם, מפקד העוטף חזר ואני שלחתי לו את ההסכם והדין  

"ן, קצין התחבורה במשטרת  יש לנו שם נציג שהוא אחראי על האת גם המשטרה עובדת ולשמחתנו  

ירושלים הוא תושב העיר, לוי, שהוא באמת שם שוטרים גם בגבעה הצרפתית וגם בהר הצופים כדי  

גוע או אירוע או משהו כזה הם  הרכבים שלנו. מדי פעם יש לנו תקלה, כשיש חלילה פילמשוך את  

נעלמים לנו ואנחנו מבינים גם למה, אין להם ברירה. כמו  בפיגוע האחרון שהיה ברמות ובכניסה  

לעיר, אז אין מה לעשות. ואז גם כן מתחילים עוד הפעם בדיקות קפדניות ואז אנחנו בבעיה. אנחנו  

 ויים בירושלים, אין מה לעשות. הרבה תל 

 

 : אבי רחמים

 מר שבשלושה הימים האחרונים לא הייתה בעיה.  אני או
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 בני כשריאל:

לא היה. יש בעיה אחת שפתאום נוצרה, שעל פי ההנחיה של המפכ"ל ושל מפקד מג"ב הם עושים  

שם עשו פשלה   תרגולים אחת ליום. בגלל הרצח בשועפט, שהחבר'ה לא עבדו שם נכון, המג"בניקים

לים. אז מה הם עושים? ביומיים האחרונים הם סוגרים  אחת גדולה, בינינו, החליטו לעשות תרגו 

את כל הנתיבים בצהריים לאיזה רבע שעה, עושים תרגיל ואחרי זה פותחים עוד פעם. היום דווקא  

א אומר לי:  היה אצלי במקרה, תושב העיר, הוא גר ברחוב שלי, הבזלת, אחד מהמג"בניקים שם, הו

פעם, תשמע, זה להיות נודניק מול מפקד העוטף. מפקד  אין מה לעשות, הנחיה מלמעלה וכו'. עוד ה

העוטף הוא דווקא בסדר, הוא באמת משתף פעולה, אלא מה? לא שמים עליו כל כך החיילות של  

שיו  במרץ הכול עובר למג"ב, הוא מקבל פלוגה. הם עכ  1-המשטרה הצבאית, אז מה קורה? החל מ

שהם  פלוגה  מקבל  הוא  הכשרות,  מיני  בכל  המחסום    בטירונות,  כל  ואז  אליו  מג"ב  יגיעו  יהיה 

ולטענתו תהיה לו שליטה מוחלטת על הכול והכול בעזרת ה' יהיה בסדר. אנחנו מכירים את הנושא  

הזה של 'יהיה בסדר', עם ישראל חי על זה, יהיה בסדר ושום דבר לא בסדר. האומר שלום שלום  

 ן שלום. אייל מאיפה זה?  ואי

 

 :אייל פישלר

 ירמיהו. 

 

 כשריאל: בני

אז אני מקווה שיהיה בסדר, מחר נדבר איתו גם על הדבר הזה,  נכון. האומר שלום שלום ואין שלום.  

כל פעם צריך, כל פעם פותרים משהו ונוצרת בעיה חדשה, פותרים משהו ונוצרת בעיה חדשה. זה כל  

ם. הם כבר  ם גם כמה משמיצנים שגם כשאין פקקים אומרים שיש פקקיהזמן להיות נודניקים. ישנ

 להכניס לפה שיש פקקים גם כשלא היו פקקים. זה אחת. התרגלו כל הזמן 

גיא,   עומד  שבראשו  המתנ"ס,  להנהלת  ובפרט  המועצה  לחברי  גם  מחמאה,  כאן  לתת  רוצה  אני 

בין  ארצי ליחידת הנוער    לו פרסהם קיבולאיתמר ולכל הצוות שלו ולאורי מסיל, מנכ"ל המתנ"ס,  

יישובים קטנים, אנחנו קיבלנו בין הערים, כולל    עוד איזה  ועצות אזוריות וישהערים. יש ערים, יש מ 

הערים הגדולות מקום ראשון, תל אביב מקום שני, על הפעילות של יחידת הנוער שלנו. אתה רוצה  

 לומר כמה דברים בעניין הזה? 

 

 : גיא יפרח

דה הבלתי תלויה שעמד  קיבלנו הכרה באמת מיוחדת מהוועדה, הווע. אני חושב ש כן, אני אשמח

בראשה שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון. זו ועדה שאנחנו כבר שלוש פעמים הגענו לגמר והמתחרים  

שלנו, הרבה פעמים אמרנו שאולי צריכים לחלק את זה, ערים גדולות, ערים בינוניות וערים קטנות  

כ בחיפולא לקחת את  אביב,  בתל  כי קצת קשה להתחרות  בישראל,  גם  ל הערים  שבע,  ובבאר  ה 

בתקציבים וגם בהיקפי הפעילות, אבל השנה זכינו במקום ראשון כשעקפנו את כל הערים בישראל.  

בוחנים את כל התחום של החינוך הבלתי פורמלי שקורה גם בתוך בתי הספר, אבל בוודאי אחר  

הש את  שעברנו  אחרי  אתהצהריים.  להראות  צריך  אתה  לגמר  להגיע  כדי  לגמר,  והגענו  כל    לב 

הפעילות הבלתי פורמלית של אגף הנוער ובגמר אתה מציג שני נושאים שהם הנושאים המיוחדים  

לוועדה.   להציג  רוצה  פרויקט  שאתה  זה  מדהימים, האחד  בעיניי  שהם  נושאים  שני  הצגנו  אנחנו 

די חטיבות הביניים ודואגים שלכל תלמיד בחטיבת  מפתח. זה פרויקט שאנחנו ממפים את כל תלמי
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ח'  הביני בכיתות  זה  את  התחלנו  פורמלית.  בלתי  הצהריים  אחר  פעילות  שהיא  איזה  תהיה  ים 

בני נוער שלוקחים פעילות    50%-בעבר היינו מדברים על סדר גודל של כוהמשכנו לכיתות ט'. אם  

יפוי וביצענו בה פעילות אחר הצהריים  אחר הצהריים, הצגנו שאחרי תכנית מפתח שביצענו בה מ

זה אומר שכמעט כל ילד בכיתה ח' או ט' נמצא באיזה  .  90%-, אפילו נושקים ל85%- ו את החצינ

שהיא פעילות אחר הצהריים שהיא משמעותית, שיש בה מבוגר אחראי, שיש בה ערך מוסף וכו'. זה  

ו  . גםהיה לדעתי שובר השוויון   אמר שזה באמת דבר רציני. הדברשי פירון באמת התעכב על זה 

זה בעצם מתחם גיימינג שפתחנו     גם כן משמעותי, זה פרויקט ספוט.ול, אבל  השני זה משהו פחות גד 

מאוד   ומעט  המסכים  מול  הרבה  נמצאים  נוער  בני  שהיום  למסקנה  הגענו  אנחנו  במטרו. 

יבואו אלינו, אמנם  באינטראקציה חברתית, אז אמרנו במקום להיות בבתים שלהם מול מסכים הם  

ימינג לא באמת יהיה הסיפור, הסיפור זה שאחר כך הם יוצרים  הם יעשו שם קצת גיימינג, אבל הגי

למתנ"ס   כוח  יישר  שמגיע  חושב  אני  ומנצח.  מחולל  היה  זה  גם  אינטראקציה.  ומייצרים  קבוצה 

לדעתי ויפה למעלה    ולאגף הנוער ולכל השותפים, מנהלי בתי הספר, אגף חינוך, זה אירוע חשוב מאוד

 אדומים.  

 

 : דובר

 גדול באמת. יפה מאוד, כבוד  

 

 :בני כשריאל

 בוריס, אתה רוצה להוסיף משהו על תחבורה?  

 

 : בוריס גבריאל

. זה דבר  100%-הם חזרו חזרה ב בוטלו בזמנו,אוטובוסים ש  140כל האוטובוסים, אנחנו דיברנו על 

  אנחנו מתחילים לעשות גיוס. התחלנו,  ,רק  אצלנו   בחברה,נהגים    25חסר  ראשון. דבר שני, היום  

בכל  אני מאוד מקווה, כל הזמן כתוב  .סיכמנו איך יהיה הגיוס אצל חבר'ה במעלה אדומיםנו ודיבר

למה לא תושבי מעלה אדומים נהגי אוטובוס, אז אנחנו עכשיו ננסה לעשות שזה    מיני פייסבוקים

אם  , אני אחראי לזה, אנחנו ישבנו על כל התנאים,  יהיה תושבים ממעלה אדומים. התנאים מצוינים

שקל נטו,    9,000רק בזמן הלימודים בערך  החברה ולשכת העבודה וכל הגורמים ביחד, הם יקבלו  זה  

הרבה דברים    .שקל לשעה לכל אחד שמתחיל לעבוד  53תנאים ממש מצוינים,  הו  , בזמן הלימודים

ה,  שאנחנו סיכמנו איתם. אני מאוד מקווה כל  בא בעזרבשבוע  לנו את  ת ה' הם צריכים להעביר 

נחנו נתחיל לפרסם ונתחיל לעשות. חסר נהגים, אם מישהו חושב או מכיר מישהו שרוצה  הנתונים וא

לעבוד, גם משכורת טובה והכול ביחד, אני מאוד אשמח לקבל נתונים ואנחנו נעביר את זה לחברה.  

לחברה  עוזרים  נהגים, אנחנו  גיוס  זה,    אנחנו לא עושים  נהגים. שיהיה ברור שככה  זה לא  לגייס 

   ל אנחנו כן נעזור מקסימום.אנחנו, אב

שאול   גבעת  כמו  תלפיות,  כמו  למקומות  מאחרים  האוטובוסים  רוב  בירושלים  הפקקים  בגלל 

והתחנה המרכזית, אנחנו חושבים איך לעשות את זה. אולי נבטל את התחנה המרכזית בכלל ונעשה  

לא קלה, אבל    שם הרכבת הקלה. אנחנו בודקים, זה לא פשוט, זו החלטה רק לגבעת התחמושת ומ

אנחנו נצטרך להחליט משהו ביחד. לא לבד, זה לא אני ולא גרשון, ביחד עם משרד התחבורה, עם  

 תכנית אב לתחבורה, עם כל הגורמים, נראה מה ייצא כדי לעזור לתושבים.  
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 בני כשריאל:

מול משרדי הממשל נמצאים  גם  יאנחנו  לעובדי המדינה.  לעשות שאטלים  עובדי  ה  ש המון המון 

מדינה שנוסעים לשם, יש כבר שאטל לארבעה משרדים בקריה והשאטל הזה מלא, זה חוסך גם  

השאר   את  לשכנע  נצליח  שאנחנו  במידה  בעיריית    –רכבים.  בשלילה,  הודיעה  הציונית  המועצה 

שבי ראש ועדי העובדים כדי שילחצו. אני  עומד על הפרק, אני מנסה להפעיל גם את יו ירושלים זה  

 יו שאטלים זה יצמצם את מספר כלי הרכב.קווה שאם יה מ

עוד דבר אחד שאנחנו עומדים לעשות, זה נמצא עכשיו בתהליך, זה טלגרם. אנחנו נפרסם באתר של 

העירייה וכמובן זה יופץ גם דרככם. המטרה של הטלגרם, אנשים יוכלו להתקשר לאנשים אחרים,  

 שו להם קבוצות טלגרם וייסעו ביחד. יע

 

 אייל פישלר:

 יצא פרסום בעיתון.   כבר

 

 בני כשריאל:

צאת למסע הסברה די מקיף ודי  כן. זה נמצא כבר בהליכים עכשיו של הסברה וכו', אנחנו צריכים ל

פשוט, כלומר שיבינו את זה, בפשטות. כשבוריס ואני היינו שם ראינו המון המון כלי רכב עם נהג  

אחד, נוסע אחד, כלומר לידו לא היה אף אחד. תארו לכם שאם ברכב הזה אנחנו נכניס לפחות עוד  

ת עוד אחד. אם נשים שניים  , לפחו50%-ם במעלה אדומים ב אחד אנחנו מורידים את כמות הרכבי

 אנחנו מורידים בשני שליש. זה הדבר הבא.  

ועל התחבורה אני רוצה להודות לבוריס ולגרשון, הם עושים כאן עבודה. יש אנשים בציבור שלא  

נגד, הם לא מבינים את ההשקעה של בוריס בעניין הזה, הם לא    מעריכים את זה וכל הזמן יוצאים

הצרפתית והר הצופים זה ירושלים והשטח המוניציפלי הזה הוא לא    מבינים שהפקקים של הגבעה

תחת אחריותנו. אנחנו כל הזמן עומדים על החברה הזאת. ישנן כמה פשלות של החברה הזאת שאני  

מוריד   אוטובוס  שנהג   לכך  הדוגמאות  את  לי  הביא  אברהם  חמורה.  בצורה  בזה  לטפל  ביקשתי 

וא הנוסע היחיד, אז הוא מוריד אותו ואז הוא נעלם לו,  מישהו, אומר לו שהאוטובוס התקלקל, ה 

 משאיר אותו במישור אדומים שם. איך הוא יגיע הביתה הוא לא יודע. זה דבר חמור מאוד.  

 

 : בוריס גרוסמן

. בדיוק באותו  וגם למנכ"ל והוא דיבר איתי על זהמנהל  שהוא סיפר לי אני התקשרתי לבאותו יום  

 יום. 

 

 בני כשריאל:

גם נצא בקריאה לתושבים בעניין הזה, שכל דבר שקורה, לצלם את האוטובוס עם המספר,  אנחנו  

זה   בלי  הוכחות.  עם  התחבורה  במשרד  להתלונן  שנוכל  כדי  השעה  ואת  התאריך  את  לנו  לכתוב 

המשרד לא יטפל בזה, יגיד: אדוני, אני לא יודע מי זה, מה זה, אי אפשר. צריכים גם קצת להיות  

 זה לידיעתכם.יותר מדויקים. 

יש לנו עוד כמה פרויקטים שאנחנו עושים. היה אצלנו מנכ"ל משרד התיירות, שהוא מאוד מאוד  

רוצה לעזור. יש לנו כמה פרויקטים של בתי מלון, אחד ליד חורשת פוגל, בשכונת מגדים, יש לנו עוד  

של   המלון  את  כמובן  ויש  לקדם,  רוצים  שאנחנו  הטוב  בשומרוני  מלון  בתי  המים  שלושה  פארק 



 30/11/22מיום   70מס' ית מעלה אדומים רי ית עועצמ ישיבת

 13 

המקורה, שהוא קנה כבר את המגרש, אנחנו מחכים שחברת החשמל תזיז משם את עמודי המתח  

את   מורידים  שאנחנו  שברגע  אמר  קס  חנוך  להיכנס.  יוכל  הוא  ואז  הגבוה  המתח  ואת  העליון 

סיטי בשנתיים ובשנה וחצי הוא  -העמודים הוא נכנס ישר לבנייה. אני מאמין לו, הוא בנה את הדי

 קס.  -העמיד את המג'יק כבר

 

 : דובר

 בני, מה עם המלון פה שהיה אמור להיות על יד הקניון?  

 

 בני כשריאל:

המלון פה, כבר זכה בו אחד. כשפגשנו את מנכ"ל משרד התיירות ביקשנו ממנו לבדוק את זה, הבחור  

שיש    התחיל להתמהמה, הוא משקיע עכשיו באילת וכנראה   גם  התמהמה, התחילה הקורונה אז הוא

 לו את אותה בעיה שיש אצל רמי לוי. גם על רמי לוי אנחנו מתלוננים.  

 

 : דובר

 מי זה? איך קוראים לו?  

 

 בני כשריאל:

 הלל קראדי. הוא באר שבעי, הוא בונה מסחר ובתי מלון וצימרים בדרום.  

 

 :אייל פישלר

 הוא זכה במכרז, אבל לא מממש את זה?  

 

 בני כשריאל:

 בדיוק.  

 

 : וךשמוליק חנ

 הוא זכה במכרז, הוא החליף איתנו תכניות, הוא עוד לא הגיש לרשות רישוי.  

 

 בני כשריאל:

הוא מתברבר עם זה וכנראה שיש לו קשיים כלכליים בגלל הקורונה, הוא היה מושקע באילת ובבאר  

רשות מקרקעי   מנכ"ל  עם  שלנו  בפגישה  עוד מעט, אבל  אגיע  אני  לזה  כמה מקומות.  ובעוד  שבע 

ל העלינו את הנושא הזה, וגם במשרד התיירות העלינו את הנושא הזה. במשרד התיירות אמרו  ישרא

שיטפלו בנושא הזה, מנכ"ל משרד התיירות, יש לו מישהי שהיא ברמה גבוהה והיא גרה במעלה  

אדומים, היא באמת עוזרת לנו בנושא הזה ואני מקווה מאוד שישלחו לו מכתב איום שייקחו ממנו  

 את הקרקע. 

 

 יחיאל וקנין:

 מה אומר המכרז לגבי זה?  

 בני כשריאל:



 30/11/22מיום   70מס' ית מעלה אדומים רי ית עועצמ ישיבת

 14 

שנים   שלוש  תוך  לבנות  ומתחיל  תכניות  מגיש  לא  הוא  אם  ישראל,  מקרקעי  מינהל  לפי  המכרז, 

 הקרקע חוזרת חזרה, קונסים אותו באחוזים ומחזירים לו את הכסף שלו אחרי הקנס.

 

 : גיא יפרח

ה לא קורה אוטומטית והם לא תמיד עושים את  זאבל הם צריכים לעשות את זה באופן אקטיבי,  

 זה מהר. 

 

 בני כשריאל:

שנים,   13-12-רשות מקרקעי ישראל לא עושים את זה. הנושא של רמי לוי, שקנה את המגרש לפני כ 

אתה ראית, אנחנו לוחצים לוחצים לוחצים, אז בסוף הוא בא, מביא טרקטור, מסדר את הגדרות  

פעם, שוב פעם, יושבים על הנושא הזה מול מינהל מקרקעי ישראל.   דמסביב, חופר ונעלם. אנחנו עו

מאחר שהקרקע לא שלנו וחתימת החוזה שלו היא מול רשות מקרקעי ישראל אז אנחנו יכולים רק  

לפנות לרשות מקרקעי ישראל. בנושא הבירוקרטי הם לא עובדים נכון. מה אנחנו יכולים לעשות?  

 אנחנו עושים את כל שביכולתנו.  

, הוא  ייתה לי שיחה עם רמי לוי באיזה אירוע, הוא אמר: כן, כן, אני יודע, אני נכנס לזה וכו' וכו'ה

נכנס לזה ונכנס לפרויקטים אחרים, פעם זה חברת ביטוח, פעם הוא קונה את הדואר עכשיו. אני  

א נכנס  ומקווה מאוד שהוא ייכנס, כי הוא הגיש לנו תכניות טובות, אבל לעשות הוא לא עושה כי ה

כל פעם לפרויקטים אחרים. עכשיו הוא הולך על הפיצוחים, שמעתי. ככה שמעתי. הוא נכנס להרבה  

פרויקטים, נכנס לטלפונים, הוא קנה את ישראייר, הוא בונה בתי מלון כשרים, נדמה לי בקפריסין  

גדול    או כרתים, באחד המקומות האלה שם. יחסית זה פרויקט קטן בשבילו, זה לא פרויקט הכי

שיש לו ולכן הוא לא תופס עדיפות אצלו. אני אדבר איתו שוב פעם ונלחץ עליו, נמשיך ללחוץ עליו  

 בנושא הזה.  

אז הפגישה עם מנכ"ל משרד התיירות הייתה טובה מאוד שהיה אצלנו. גם כשהוא היה ממונה על  

צריכים להחזיר, לכל    עיר ללא אלימות אצל ארדן הוא עזר לנו תמיד, יש לו מוטיבציה טובה. אנחנו

יהודה ושומרון בכלל וגם למעלה אדומים, את הסיוע שהיה לנו כאזור פיתוח א'. הוא אמר שהוא  

במעלה אדומים   תיירות  חממת  על הקמת  גם  דיברנו  יהיה.  שזה  ואני מקווה מאוד  זה  על  יעבוד 

נחנו כמובן  אשתתחיל לתכנן לאורך כל השנים את התוואי של התיירות מירושלים עד ים המלח כש

 המרכז.  

דיווח על התקציב. האגפים והמחלקות עובדים מול המנכ"ל והגזבר על הצעת תקציב לשנה הבאה,  

. אני ביקשתי מהגזבר וגם מהמנכ"ל להגיש את זה עד סוף דצמבר לאישור המועצה. לא תמיד  2023

והממשלה הזאת    זה מסתדר, יש בעיות, אנחנו לא יודעים מה התקציב השנתי עקב זה שאין ממשלה 

  90%היא עדיין ממשלת מעבר אז היא לא יכולה להחליט החלטות. הודיעו לנו להכין תקציב של  

 הנותרים לעשות כתקציב מותנה. נכון או לא נכון, גיאה?   10%-מהתקציב השנתי ו

 

 :גיאה ננדזה

 את מענק האיזון. את מענק הביטחון גם להכניס למותנה. 

 

 

 בני כשריאל:
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ענק הביטחון להכניס למותנה, אבל את מענק הביטחון אנחנו מקבלים השנה, במהלך  כן, גם את מ

 אנחנו נקבל, הודיע לי על זה מנכ"ל משרד הפנים.   2022דצמבר של שנת 

אחת   פדרציה  לתרומות.  פדרציות,  עוד  מקומות,  כמה  עוד  פתחנו  לחו"ל,  שלי  הנסיעה  לגבי 

ו אותם ועוד אחת בניו ג'רזי. חיזקנו את הקשר גם  בפילדלפיה, הפדרציה היהודית בפילדלפיה. פגשנ

בלונג איילנד, שגם לשם אנחנו נכנסים עכשיו    עם הפדרציות שלנו בפלורידה. יש לנו עוד אחת בלורנס

ומגיעים לשם. כלומר אנחנו מתחילים לאסוף תקציבים מכל המקומות. הדבר השני שאנחנו עושים,  

בשבוע הבא, נדמה לי שזה יהיה ביום חמישי, מגיע אלינו  אנחנו עושים כמובן ברית ערים תאומות,  

נק שאיתו התחלנו, זו קהילה יהודית אירנית מאוד גדולה ועשירה. דרך זה אנחנו  -ראש עיריית גרייט 

גם מביאים תרומות. זה לוקח זמן, זה לא אני בא אליו והוא ישר רושם צ'ק. הם מגיעים, הם בוחנים,  

יע אלינו היום, שבנה לנו את עץ החיים, אבל גם על זה נדבר עוד  התורמים, כולל תורם אחד שהג

וכו'. למרות שיש כמובן לחץ של משרד החוץ האמריקאי לא   ובודקים ורואים  מעט. הם מגיעים 

לחתום עם יישובים ביהודה ושומרון, יש קהילות וערים שלא מתחשבנים איתם ועושים את זה.  

וא רופא, גניקולוג מנתח, הוא רוצה גם לברר פה הקמת  נק הוא בחור דתי, ה- ראש עיריית גרייט

 שכונה לקהילה שלו פה במעלה אדומים. 

 

 : דובר

 ראש העיר של כולם שם הוא יהודי חובש כיפה?  

 

 בני כשריאל:

כן, הצביעו לו גם הנוצרים. יש שם שחורים גם, זה לא רק יהודים, היהודים מאוד דומיננטיים שם.  

וילות, הייתי  הוא ביקש ממני לבדוק את   האפשרות להקים כאן שכונה. אצלם שכונה זה שכונת 

  שלושה דונם קרקע, והווילה שלו דו קומתית עם מרתף למטה,-אצלו בבית, זה משהו כמו שניים

 -  -  -, גם המטבח שלו הסלון שלו זה בגודל של הדירה שלי

 

 דוברת:

 אתה מבין איזה תנאים יש לראש עיר?  

 

 בני כשריאל:

דולר בשנה, הם עובדים שם בהתנדבות, חלק גדול מהם. הוא   15,000קבל הוצאות איזה לא, הוא מ

מרוויח מהגניקולוגיה ומהניתוחים. אם הוא מרשה לעצמו בית כזה אז הוא מרוויח די הרבה. הוא  

יהיה כאן ביום חמישי הבא, החבר'ה מוזמנים להגיע, אנחנו נחתום על הסכם ברית ערים תאומות,  

ם כן אנחנו עושים את זה, הם מגיעים אלינו, לאט לאט אנחנו עושים. עם ג'ורג' שפר  עם בראוור ג

 דולר כל שנה.  100,000- הצלחתי לדבר, הוא הבטיח שיעביר לנו את ה

 

 :ג'קי עזרא

   אם יש בנה ביתך בקרוב משהו פה בעיר?בני,  נשאלת השאלה,

 

 

 בני כשריאל:
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   ביתך.גם מגרשים לבנה  דיור יש היום יחידות 3,300נופי סלע מזרח על של בתכניות 

 

 דוברת:

 כאילו מתי יהיה אפשר לקנות? מתי זה יתחיל? 

 

 בני כשריאל:

 תלוי בקב"ה שישכנע את ראש הממשלה הבא.  

 

 :דוברת

   - - -חשבתי שיש איזה משהו   –אתה מדבר איתי על אזור שבכלל הוא 

 

 בני כשריאל:

דיון להפקדה במועצת תכנון  ית בניין עיר, זה נמצא בננו את תכ לא, הגשנו את התב"ע, אנחנו אישר

עליונה, משרד הבינוי והשיכון עובד על זה די קשה, אנחנו די דוחפים אותו, קובי לוי באמת עובד  

, אנחנו הגשנו  E1כאן מאוד יפה, הוא ראוי לציון בדבר הזה. יש לנו גם את הבג"צ על התב"ע של  

 בג"צ נגד גנץ.  

 

 :אייל פישלר

 נק שידבר עם ביידן.  -ראש עיריית גרייט לתגיד 

 

 בני כשריאל:

הצליחה להוציא פסנתר כנף מג'ורג'    זהב-הר רוב הכסף יעבור לחינוך, רווחה וכמובן לביטחון. רחל  

 דולר כל שנה.   100,000שפר, הייתה לי שיחה איתו, ואנחנו נקבל  

 

 : גיא יפרח

 של בני ציון? כן. 

 

 בני כשריאל:

 הוא, הוא מעביר את זה דרך בני ציון, זה ג'ורג' שפר הכול.    הזה לא בני ציון, ז

 

 : גיא יפרח

 לא, חשבתי שדיברת על הפסנתר.  

 

 בני כשריאל:

דווקא הבטיחה שתעביר את הכסף.   שפר  ג'ורג'  של  זה משהו אחר. את הפסנתר אשתו  הפסנתר 

לו את החומר של הפסגה,   נחנו עובדים על  א עניינתי אותו בעוד פרויקט אחד, הוא ביקש לשלוח 

קיבלנו תשובה   השבוע,  היו אצלי  שלילית. הם  קיבלנו תשובה  גורמים. אמי"ת,  כמה  עם  הפסגה 

שלילית, הוא אמר שאין לו כסף, אבל בבנייה של בית ספר אמי"ת בנים הם ישקיעו כסף והוא ביקש  

נים הוא ייתן  ש להיות מעורב בתכניות, אז אנחנו נעשה את זה. מיליון דולר, הוא אמר שתוך ארבע  
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לנו מיליון דולר. הוא הבטיח. כמובן, רבותיי, ההבטחות תלויות גם במצב הכלכלי של אותו תורם,  

אתם יודעים את זה. גם ביקשתי מאשר זמיר, גם כן אחד התורמים שלנו, הוא תרם למקווה בנופי  

ימצא לי תורם  שהסלע. הוא גם חבר בפדרציה של יהדות אירן, הוא תרם את זה ואני ביקשתי ממנו  

גם לבית כנסת. יש לנו כמה בתי כנסת שאנחנו צריכים לבנות, אחד מהם זה ברחוב הצלף, שם אני 

לא רואה שהם יכולים לגייס את הכספים כל כך מהר, וכמובן בית הכנסת שקיבלנו אישור תקציבי  

ו גם עוד  נחלקי, מימון חלקי של משרד הדתות לבית הכנסת בשכונה החדשה שאנחנו בונים. יש ל

זה בעצם איפה שאני גר, ליד שני גני ילדים. הם היו אצלי, הם  .  בית כנסת אחד בפינת רחוב הצור

שקל ואם נצטרך לעזור להם במשהו אנחנו נעזור להם במשהו.    700,000-טענו שהם הצליחו לגייס כ 

ולהגיש   התכניות  על  לשבת  צריכים  הם  אז  מאושרת,  עמותה  כבר  שהם  להם  גילה  נו  לשמוליק 

שם יש שתי קבוצות    .צריכים להגיע אלינו, אחד ברחוב הערבההם  תכניות. ישנם עוד בתי כנסת ש

 שקוראים לעצמם צרפתים, אבל כולם מטריפולי, מטוניס וממרוקו.  

 

 :אייל פישלר

 דוברי צרפתית. 

 

 בני כשריאל:

ביתן שם ואחד    דוברי צרפתית. יש לנו בצמח השדה שלושה בתי כנסת, אחד בצלף, אחד מול יינות

 ברחוב הערבה.  

 

 שמוליק חנוך: 

 למעלה ואחד מול המעון של המתנ"ס.   06אחד בסנטר  

 

 בני כשריאל:

 שניהם פחות או יותר קרובים. 

 

 : גיא יפרח

 זה בין בית כנסת שיח השדה, של האשכנזים, לבין טיפת חלב.  

 

 בני כשריאל:

כך נמרץ, איך  לא ראיתי אחד שהוא כל    י בקיצור נזכה למצוות. היום היה תורם יהודי שהוא, אנ

 באמת. . well motivatedאומרים? 

 

 : דובר

 אגב, בני, מעין פגשה אותו אתמול בנתניה.  

 

 :מעין מור 

 כן, בפסל של השופר.  

 

 בני כשריאל:
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החיים ואריה. עניינו אותו, אחד החלומות  עץ  עשה בנתניה. הוא עשה פסלים,    הפסל של השופר שהוא

ים כאן פרויקט די גדול. קודם כל הוא כבר אמר שהוא רוצה לשתול את הזיתים מתחת  ק שלנו זה לה

 הוא רוצה עוד.   I love- ל

 

 : שמוליק חנוך

   . 140שתלנו   כבר ששם

 

 בני כשריאל:

עוד. כל האזור הזה הולך להיות מאוד יפה, שתילת עצי זית. עניינו    ייתןת וכנראה שהוא  אתה הצע

תו, אבל שמוליק וסר פיליפ, שזה חבר שלנו שהוא מביא לנו את התורמים,  ואותו, אני לא עניינתי א 

 בתעופה וחלל.   זה קטן, קוראים לזה הכיתה הגיאודטיתעניינו אותו גם באולם כינוסים כ

 

 : שמוליק חנוך

 לא, ממלכתי צמח השדה.  

 

 בני כשריאל:

שמעון אש. הוא רוצה    ,אבל היום הוא אמר בישיבה, אתה לא היית, שהוא רוצה גם כן אותו דבר

מיליון, לפי   1.2את זה גם כן ואנחנו נצטרך להביא עוד תרומות, שתי תרומות. הוא אמר שזה עולה 

החישוב שסמנכ"ל הכספים שלהם עשה ואני עשיתי אנחנו עולים על שלושה מיליון שקלים שם. אז  

ת, מעבר לפיסול. הוא גם  וגם כאן יש אנשים שרוצים לעזור ולסייע, כלומר זה עוד ערוץ אחד לתרומ 

 זה פחות או יותר. עשה לנו את הפסל של אנה פרנק ואת האריה שעומד שם. 

 

 : בוריס גרוסמן

 אפשר להוסיף משהו?  

 

 בני כשריאל:

 כן, בבקשה.  

 

 : בוריס גרוסמן

הצ הם  מה  על  הבינו  שכולם  מאמין  כמו  אני  שראיתם,  כמו  הוספנו,  אנחנו  בישיבה,  היום  ביעו 

לא פחות מזה, אנחנו נתחיל את כיכר  אולי,  שקל ואני מאמין שתוך חודש וחצי,    300,000שהצבעתם,  

אנחנו  03-06 זה.  את  יודעים  כולכם  אתם  בערב,  שבע  עד  שלוש  השעות  בין  הגדול  הפקק  ששם   ,

   .03ומצד  06מוסיפים נתיב בכל צד, מצד  

 

 בני כשריאל:

  אתם יודעים על איזה כיכר אנחנו מדברים? כיכר המכללה.

 

 אייל פישלר:

 אין מכללה.   עוד
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 : בוריס גרוסמן

לא,  שהפקק יהיה פחות.  אנחנו מרחיבים את הכיכר ומוסיפים עוד נתיב לכל צד ואני מאוד מקווה  

כי יש פקקים, אז עכשיו יהיה פחות, כך אני מאמין. זה לא יהיה  הביתה  כי ליחיאל יש בעיה להגיע  

שקל נתנו ממשרד    750,000לפי דעתי, עשינו בדיקה.   ,פקקים פחות 50%אבל אנשים יאמרו, ,  100%

, חודש ועוד חודש מתחילים לעבוד שם  שקל  מיליון  1.2-התחבורה, בדקנו שזה חסר, עכשיו הגענו ל 

 .  וחצי

להגיד,   יגיד,  ועוד משפט אחד אני רוצה  יפה    .אתמול היה חג הסיגדחשבתי שבני  מדהים מאוד, 

  -  -  -מרגיש שבגלל  ימאוד שלא באו, עכשיו אנמאוד, חבל  

 

 בני כשריאל:

חוץ מברנדה. ברנדה באה והיא גם רקדה. היא רקדנית, ברנדה, וגם רוכבת אופניים. אתם יודעים  

שברנדה היא רוכבת אופניים מעולה, היא הייתה במשמר. היה לנו פעם את המשמר האזרחי על  

מעולה וכנראה נמאס לה מזה אז   היא רוכבת אופניים. אופניים. היא ארגנה את זה עם בעלה בזמנו

 היא עברה לרקוד ריקודים אתיופיים.  

 

 : בוריס גרוסמן

 לא בגלל יום ההולדת, בגלל שרקדה אתמול.  לפי דעתי ברנדה לא באה היום, 

 

 בני כשריאל:

 יש לה יום הולדת.  

 

 אייל פישלר:

א הייתה תלמידה  י, ההיא אמרה שהיא רצתה נורא לבוא, בגלל שהיום העבירו תב"ר על מצפה אלה

, אבל היא עם הנכדים ביום  להצביע על התב"ר הזה  אמרה שהיא רצתה לבוא רק בשבילשלה, היא  

 הולדת. 

 

 : בוריס גרוסמן

איש. אתם לא ראיתם, חבל שלא ראיתם איך בני ישב פה, זה    240-230-זו פעם ראשונה שהיו יותר מ 

. מי שעזר לנו  למעלה. היה מדהים מדהים ו ועל  רקדובאו ווילדים    כפיים, רגליים, הוא רקדמדהים,  

הדר מהמתנ"ס  הרבה זה מתנ"ס מעלה אדומים, הם עשו עבודה נפלאה וצריכים להגיד להם תודה. 

   - - -מפה וכולם ביחד, שיתוף פעולה   ונאווה

 

 בני כשריאל:

לגבי    משהו   לכם  נאווה מהרווחה, יש לה בעל מדהים, דוד, שהוא הנחה את הערב. אני רק רוצה לומר

הילדים האתיופים. שמוליק הזכיר את זה אתמול, כשהייתי בדרך לשם, הטיפול בילדים האתיופים  

יודעים   אתם  זה.  על  לחתום  מוכן  ואני  בישראל  ואם  עיר  מכל  ומעבר  מעל  הוא  אדומים  במעלה 

 ? 96%- 97%שאחוזי הזכאות הבגרות שלהם הם כמו של הישראלים,  
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 : גיא יפרח

אין אף עיר שהצליחה להגיע לסיטואציה שבה יוצאי אתיופיה תואמים    יהנתון הזה הוא חשוב כ

 באחוזי הבגרות שלהם לאוכלוסייה הכללית זולת מעלה אדומים. זה נתון מדהים.  

 

 : בוריס גרוסמן

 -  - - אז תוסיף גיא, 

 

 אבי רחמים: 

 זה נתון טוב או לא טוב?  

 

 : גיא יפרח

 שאלת באמת?  מעולה. 

 

 : דובר

 -  - -בקהילה  תזכאים לבגרו 96%

 

 אבי רחמים: 

 תגיד את המספר. 

 

 : גיא יפרח

מה זה משנה מה המספר? כל עוד הם כמו כלל האוכלוסייה זה כבר יפה. גם אם כלל האוכלוסייה  

 מה זה משנה? אתה רוצה שהם יהיו כמו כלל ישראל והצלחת.   60%בזכאות של 

 

 בני כשריאל:

הנצחה לעלייה שלהם, ומועדוניות וכדומה. אצלם    יתרה מזאת, מקימים להם אתר הנצחה, מוזיאון 

הגילאים הצעירים, ילדים    זה  זה עובד. תשמע, אני ראיתי את הילדים שלהם, מה זה ילדים יפים,

 יפים, מלאי מרץ, מדברים עברית בלי שום מבטא, בלי כלום, תענוג. היה ממש תענוג, נכון, בוריס?  

 

 : בוריס גרוסמן

 כן. 

 

 בני כשריאל:

 ענוג היה לראות את זה. תממש, 

 

 

 אייל פישלר:

 שנה, ההתחלה.   40זה עלייה מלפני 

 

 בני כשריאל:
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מה זה משנה? תלך לערים אחרות, אפילו לקרית מלאכי, ואתה תראה מה המצב שלהם מול המצב  

 שלהם פה. יש כאן עובדת סוציאלית מדהימה. אתה אחראי על התיק, היא מדהימה.  

 

 דובר: 

 מצוין. תהכן, אני מכיר או

 

 : שמוליק חנוך

 יש לנו כבר שלוש. 

 

 בני כשריאל:

 היא מדהימה. ל זאת שהייתה אתמול, אשתו של דוד.לא, אב

 

 : בוריס גרוסמן

הכי גבוה    18%-מה שגיא אמר, אני רוצה להוסיף, בכל האוכלוסיות האתיופיות בכל הארץ אנחנו ב

מעל מול  אדומים,  מעלה  על  דיבר  גיא  לבגרויות.  החבר'ה  ה  בלימודים  שכל  אומר  אני  אדומים, 

 מהמקום השני.  גבוה יותר   15%-מאתיופיה בכל הארץ אנחנו ב

 

 בני כשריאל:

 יותר. חבר'ה, אני נועל את הישיבה, יש כדורגל.    20%

 

 : גיא יפרח

 רגע, אני רוצה להגיד משהו.  

 

 בני כשריאל:

 .  בהחבר'ה, אני רוצה לאחל לנבחרת ישראל שלא נמצאת במונדיאל הצלחה ר

 

 : גיא יפרח

תקשיבו, יש את מכבי מעלה אדומים בשבע בערב, עוד רבע שעה. גם להיות במרכז טבלה בליגה  

 לאומית זה מכובד.    

 

 

______________________     _______________________ 
 מר בני כשריאל        מר שמוליק חנוך

 ראש העיר           מנכ"ל ומזכיר העירייה 


