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 על סדר היום:

 הודעות ראש העיר.   .1

 

 .אישור תב"רים .2

 
 מינוי מבקר העירייה, מר חיים שמעוני, כממונה על תלונות הציבור.  .3

 
 תיקונים בתקנון תאגיד היכל התרבות בהתאם לדרישות רשם החברות )מצ"ב(.  .4

 
 )מצ"ב(.  31.12.13הדוח הכספי ליום  –דוח כספי שנתי מבוקר  .5

 
לבין מר נור מוצע לאשר חוזי רשות שימוש בשטח ציבורי עבור גינון ונוי בין העירייה  .6

)"משואה"( ובין מר עופר לוי מרחוב  24מגרש  33באבאי יונסי מרחוב הר מחבר 

 , שכונת "צמח השדה".82מגרש   72הערבה 

 
הוחלט לאשרר הסכם התקשרות שנחתם בין עיריית מעלה אדומים לבין "מעלה  .7

בקשר עם  3.9.13החברה( בתאריך  –אדומים חב' לתכנון ופיתוח" בע"מ )להלן 

לפי תכנית בניין עיר  1ון, הקמה, ניהול והפעלה של בית עלמין במגרש מספר תכנ

המגרש(. העירייה  –בסמיכות לגבעת המייסדים במישור אדומים )להלן  420/2/3/1

מעניקה לחברה רשות לתכנן, להקים, להפעיל ולנהל בית עלמין במגרש, לרבות 

 26לחברה לתקופה של מכירה של חלקות בהתאם לדין ומחכירה הזכויות במגרש 

 שנים לשם הקמה וניהול בית העלמין. 
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 ישיבת המועצה

 בני כשריאל:

 ישיבת מועצת העיר. נמצא איתנו גם המבקר החדש של העירייה, נאחל לו הצלחה רבה. 

 

 חיים שמעוני:

 תודה רבה.

 

 בני כשריאל:

ורת הצלחה לוועדת הביקורת כבר הייתה ישיבה ביחד איתו ואני מאחל גם לוועדת הביק

 בפעילותה וכמובן שהדיונים יהיו עניינים לטובת העיר וחיזוקה.

אני אשאיר את זה לסוף. אני גם רוצה להזכיר לחברי מועצת העיר שמיד  –הודעות ראש העיר 

אחרי הישיבה הזאת יש לנו ועדת בניין עיר, אני מאוד מבקש מחברי המועצה להשתתף בוועדת 

 ה תב"עות לאשר ואם לא יהיה לנו קוורום לא נוכל לאשר אותן. בניין העיר, כי ישנם כאן כמ

אישור תב"רים אני נכנס לאישור תב"רים, את ההודעות אני אשאיר לסוף, יש לי כמה וכמה 

 הודעות וגם תשובה לד"ר טורטן בנושא של סיכום הפרוטוקול שביקשת.

קטנה בגלל שמשרד , הסדר העלאה והורדה של האולפנה. זו ה1045בבקשה, הגזבר, תב"ר 

 שקל. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 500,000התחבורה הקטין את זה. התב"ר יעמוד על 

 

 אולפנה + אמי"ת )הקטנה( –הסדר העלאה והורדה  – 1045תב"ר מס'  .א

 משרד התחבורה )הקטנה( -₪  100,000תקבולים: 

 מלווה )הקטנה( -₪  25,000     

 לניות )הקטנה(ע. קב -₪  125,000תשלומים: 

 ₪ 500,000לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך 

 הצבעה:

  13 – בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 

 בני כשריאל:

שקלים, וזה גם כן הקטנה. לאחר  35,000, הצטיידות גני הילדים. זה מרכישת ציוד, 857תב"ר 

וט לא פתחנו גן ההקטנה יעמוד התב"ר על אפס וייסגר. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. פש

ילדים. מספר הילדים שעלו לגן לא הצדיק את זה והם נכנסו לגני ילדים אחרים. יש התנגדות? 

 הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 הצטיידות ע"י חדשים )ביטול( – 857תב"ר מס'  .ב

 מלווה )הקטנה( -₪  35,000תקבולים: 

 רכישת ציוד )הקטנה( -₪  35,000תשלומים: 

 ב"ר על אפס וייסגרלאחר ההקטנה יעמוד הת

 הצבעה:
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 13– בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 

 בני כשריאל:

 , מרכיבי ביטחון במחסומים. זה כמובל למצלמות. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה 1081תב"ר 

 אחד.  

 

 :גבי בר זכאי

 כתוב שזה ממלוות ובדרך כלל מצלמות הצבא נותן. 

 

 בני כשריאל:

ר דרום, קיבלנו מצלמות, צריך עוד מצלמות. חלק מהמצלמות, חלקן. הצבא נתן לנו מצלמות בשע

למשל באזור התעשייה, מממנת החברה הכלכלית, חלק מהמצלמות האחרות, כשמגיעים, זה 

מתקציב 'עיר ללא אלימות', חלק מתקציבים שלנו, שאנחנו צריכים להשלים אותם. זה שיפוצים 

  - - -ותיקונים של מצלמות, יותר מאשר 

 

 :זכאיגבי בר 

 זו תוספת גדולה. 

 

 :בני כשריאל

 אלה מצלמות שהתקלקלו ואנחנו צריכים להחליף אותן. זה בא מהתקציב שלנו. 

 

 מרכיבי ביטחון במחסומים – 1081תב"ר מס'  .ג

 מלווה -₪  60,000תקבולים: 

 ע. קבלניות -₪  60,000תשלומים: 

 הצבעה:

 13– בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 

 בני כשריאל:

מינוי מבקר העירייה. מבקר העירייה הוא גם ממונה על תלונות הציבור. בישיבת המועצה  ,3סעיף 

האחרונה שכחנו להביא את זה, אז עכשיו אני מביא את זה להצבעה, שמבקר העירייה, בנוסף 

לתפקידו כמבקר יהיה גם ממונה על תלונות הציבור. זה בעצם נציב קבילות ציבור. זה לא פניות 

 עולה להצבעה.   3ונות ציבור. סעיף ציבור, זה תל

 

 :גבי בר זכאי

 זה משנה את התפקיד של שלומית?  
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 בני כשריאל:

לא. הוא לא מתעסק עם זה שבא מישהו ואומר 'צריך לנקות ליד הבית שלי'. היא פניות ציבור ואת 

תלונות יודעת מה זה פניות ציבור, זה עובד כבר הרבה שנים וגם יענקל'ה אפרתי היה ממונה על 

הציבור, היה, בתפקידו כמבקר הוא היה גם ממונה על תלונות הציבור. הוא היה בשני התפקידים 

האלה, ככה זה אצל המבקרים. מבקר העירייה לא צריך לטפל בזה שיש לכלוך ליד הבית או 

הספסל שבור וצריך לתקן אותו, או שצריך לגנן או להוסיף שיחים או לנקות את העפר, או לתקן 

 דות, או רוצים להעביר את הילד מהגן הזה לגן הזה. נדנ

 

 גבי בר זכאי:

 אז במה הוא כן מטפל?  

  

 רוני טורטן:

 מה ההבדל בין שני התפקידים.  

 

 בני כשריאל:

כשיש פנייה לתקן משהו זה פניות ציבור, כשיש תלונה של הציבור על עובד בעירייה או על חבר 

 בודק את התלונה הזאת. יש הבדל בין תלונה לבין פנייה.  מועצה או ראש הרשות, מבקר העירייה

 

 גלעד רוגל:

יש הבדל ברור בלשכת ראש העיר בין פניות של הציבור ללשכת ראש העיר ויש בלשכת ראש העיר 

 עובד שהתפקיד שלו זה לטפל בפניות הציבור ללשכת ראש העיר.

 

 בני כשריאל:

 כן, עצם השם. 

 

 גלעד רוגל:

מגיש תלונה, אומר 'פגעו בזכות שלי, משהו שהגיע לי לא קיבלתי', 'הגיעה לי  תלונה, אם מישהו

 הנחה בארנונה ולא נתנו לי', בשביל זה יש את הממונה על תלונות הציבור שזה מבקר העירייה. 

 

  בני כשריאל:

 שאומר 'פעלו נגדי לא נכון', אז הביקורת בודקת את תלונת הציבור. 

 

 :גלעד רוגל

 מישהו אומר 'למה אין אוטובוס שלוש פעמים בשעה?' זו לא תלונה.   לעומת זאת אם

 

 

 בני כשריאל:

 הוא פונה ואנחנו פונים לאגד. יש הבדל גדול. יש הבדל בין פניות הציבור לבין תלונה. 
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 גלעד רוגל:

  - - -אם אני אומר 'אני רוצה 

 

  בני כשריאל:

 גילי, חבל על הדיבור. 

 

 :גבי בר זכאי

 נקל'ה היה כמה הוא לא התעסק בזה?  ברגע שיע

 

 בני כשריאל:

 כל השנים. 

 

 גלעד רוגל:

 יענקל'ה לא עסק בפניות, הוא עסק בתלונות.  

 

 בני כשריאל:

רק בתלונות. זה לא תפקידו של מבקר העירייה להתעסק, אחד פונה אליו 'יש לי חתול מת', כמו 

 תול מת? שהיה לי בשבוע שעבר ברחוב אלמוג. מה, הוא יטפל בח

 

 גבי בר זכאי:

 שנה לא היו תלונות, אז לא היה לו מה לעשות.   17איך אלי אמר? 

 

 בני כשריאל:

 לא, היו ונבדקו. תלונות היו ליענקל'ה ונבדוק על ידו והוא פנה למנהלי האגפים בשאלות. 

 

 חיים שמעוני:

הליך או הטיפול אם אפשר לחדד, תלונה זה לגבי הליך שלא בוצע, שמבחינת התושב לדעתו ה

שהוא קיבל לא בוצע כראוי. כלומר הוא הלך לגורם המוסמך לטפל בבעיה שלו והגורם המוסמך, 

לדעתו, לא נתן את המענה הראוי ולכן פה נכנס המבקר בשביל לבדוק האם העירייה פעלה כמו 

 שצריך בהליך הזה של השירות לאותו תושב.  

 בני כשריאל:

 גדות? הימנעות? עבר פה אחד.  עולה להצבעה. יש התנ 3סעיף 

 :מינוי מבקר העירייה כממונה על תלונות הציבור – 3על סעיף  הצבעה

 13– בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 

 בני כשריאל:
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     היכל התרבות בהתאם לדרישת רשם החברות., תיקון מתקנון בתאגידי 4סעיף 

 

 גלעד רוגל:

תקנון שאושר על ידי משרד הפנים. אנחנו  המועצה כבר אישרה את התקנון של היכל התרבות,

כנדרש  העברנו את התקנון גם לאישור רשם החברות, רשות התאגידים, כדי לרשום סופית את 

באוקטובר מרשם החברות עם רשימה של תיקונים טכניים, הוא  6התקנון, קיבלנו מכתב מתאריך 

את כל התיקונים. אנחנו נדרשים ביקש כל מיני התאמות לתקנון. מדובר בדברים טכניים. ביצענו 

שוב להביא את התיקונים לאישור מועצת העיר, צירפנו לחומר את התיקונים שבוצעו, כולם 

תיקונים טכניים ויחד עם זאת רשם החברות לומד עליהם. נוסח ההחלטה שאתם מתבקשים 

ות להצביע עליה הוא: 'לאשר את התיקונים בתקנון התאגיד בהתאם למכתבו של רשם החבר

 '. זה נוסח ההחלטה, אישור התיקונים. 6.10.2014מתאריך 

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה . יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  4סעיף 

 :תיקונים בתקנון תאגיד היכל התרבות – 4על סעיף  הצבעה

 13– בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 

 בני כשריאל:

 ובן. אנחנו מכירים את זה. יש שאלות?  . הדוח הכספי נשלח, זה לא להצבעה כמ5סעיף 

 

 גבי בר זכאי:

יש  2013שבשנת  1כן. אנחנו רואים גם בפתיח של הדוח שכותבים רואי החשבון וגם בדף מספר 

מסך כל החובות הם בעצם  50%בתקציב וכמו שאמרתי בפתיח  50%-עלייה כמעט  של למעלה מ

היקף מאוד מאוד גדול מסך כל החובות,  מודגשים שאלה חובות מסופקים וחובות למחיקה, שזה

 . אפשר לקבל על זה הסבר? 50%-למעלה מ

 

 מוטי בר שישת:

יש בתוך קובץ הנתונים של הארנונה חובות עבר על חיובי ארנונה ומים שהוצאו לתושבים ולא 

מיליון, מה שכתוב פה בפתיח, שהם חובות שלא  65.929נגבו. מתוך החובות האלה יש סכום של 

ם לגבייה, הם כבר הוגדרו על ידינו וגם חלקם אושרו במועצה כחובות למחיקה. החובות ניתני

האלה טרם נמחקו מהספרים, עדיין הם רשומים בתוך הספרים ולמעשה ההערה שלו באה 

ואומרת שאי אפשר לראות את ההכנסות האלה כחלק מהכנסות שהעירייה יכולה לממש אותם, 

ובות האלה לא מחקנו עדיין, מכיוון שיש הליך פורמלי שצריך כי הם אבודים. זו ההערה. את הח

לאשר אותו, העברנו את כל האישורים של המועצה, שהמועצה כבר דנה ברובם, לממונה על 

המחוז שיאשר לנו למחוק אותם מהספרים. הוא, מפאת עומס עבודה, לא מצא זמן לאשר לנו את 

  - - -חדשה  המחיקה ומושך ומושך את הזמן. עכשיו יצאה תקנה
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 גבי בר זכאי:

 ?  2013זה הכול הצטברות של שנת 

 

 מוטי בר שישת:

 לא, זה מיום קום המועצה. 

 

 :גבי בר זכאי

 אבל מחקנו הרבה פעמים.  

 

 גלעד רוגל:

 לא, מעט מאוד. 

 

 גבי בר זכאי:

 בעבר מחקנו. 

 

 מוטי בר שישת:

 מחקנו פנימית. 

 

 גלעד רוגל:

  - - -ט מאוד, משום ש תרשו לי להסביר. מחקנו מע

  

 גבי בר זכאי:

 מחקנו. אני זוכרת  שמחקנו. 

 
 בני כשריאל:

 גבי , את היית יושבת ראש ועדת הכספים, זה באמת עלה אצלך. 

 

 גבי בר זכאי:

 נכון, ומחקנו.  

 

 בני כשריאל:

 אנחנו החלטנו למחוק את זה, זה עבר למשרד הפנים ובמשרד הפנים זה תקוע.  

 

 :שתמוטי בר שי

עכשיו יש נוהל חדש במשרד הפנים שכעת קובע שיש מבחנים שעל פיהם אפשר למחוק חובות 

וכרגע הם קבעו תקנה שאנחנו בתור עירייה, מועצה מקומית במעמד עירייה, לא חייבים להביא 

לאישור משרד הפנים את החובות שאנחנו מחליטים במועצה למחוק. יש הקלה. אני העברתי את 

  - - -ה 

 

 כשריאל: בני
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 זו הקלה שהיא תקלה. 

 

 מוטי בר שישת:

הקלה שהיא תקלה, כי למעשה הם התכוונו שהעיריות לא יצטרכו וזה נפל, כי עיריות כן צריכות  

אישור של משרד הפנים עדיין ומועצות לא צריכות. אני העברתי את החומר לגילי ואמרתי לו 

חדשה, בוא תאשר לי כיועץ משפטי של 'תשמע, מכיוון שיש הקלה ואפשר להסתמך על התקנה ה

העירייה למחוק את החובות גם בלי שאותו ממונה ממשרד הפנים יאשר את מחיקת החובות וכך 

  - - -נמחק אותם'. אז החומר נמצא עכשיו אצל גילי, בבדיקה שלו 

 

 גלעד רוגל:

 כן, הוא בבדיקה עכשיו. חומר רב.

  

 מוטי בר שישת:

 שלו נוכל לתת תשובה סופית לחברי המועצה.  ברגע שהוא ייתן את התשובה

 

 גבי בן זכאי:

  - - - 2012-לא ענית לי. חריגת התקציב, עלייה מ 2013אבל על 

 

 בני כשריאל:

 בתקציב. הלוואי.  50%? אין דבר כזה. אין חריגה של 50%בתקציב עצמו 

 

 גבי בר זכאי:

 . 50%עלה בכמעט  2013-ל 2012הגירעון בתקציב הרגיל משנת  

 

 בני כשריאל:

 . 50%-הגירעון, לא התקציב. הלוואי שהתקציב היה עולה ב

 

 :גבי בר זכאי

 אמרתי הגירעון. דיברתי על הגירעון, גם בראשון וגם בשני.  

 

 מוטי בר שישת:

גדל, כפי שאמרת, אני יכול לסכם את זה בשורה אחת למעשה,  2012נכון. הגירעון השוטף בשנת 

. אני 2014לחודש ינואר  2013כנסות של חשבונות מים של חודש דצמבר זה נוצר בגלל גלגול ה

, בכדי ליצור התאמה 2013אסביר. עקב שינוי שעשינו בהוצאת חיובי ארנונה ומים בסוף שנת 

 1/12, כל חודש, זאת אומרת בינואר ישלמו 1/12שהתשלומים יהיו מהיום והלאה ולתמיד 

הלאה, צירפנו את חשבון המים של חודש דצמבר מהארנונה וכך  1/12מהארנונה ובפברואר 

פברואר בשנה העוקבת כדי שיהיה אפשר גם לחלק לתושבים את -לחשבון הארנונה של ינואר

 1-התשלומים לינואר ופברואר. לפני כן התשלום היה תשלום אחד ששולם בשני חודשים ב

יהיו שישה חשבונות בפברואר. למעשה רצינו לשטח את ההוצאה, להחליק אותה ולסדר אותה, ש
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 1.1.14-מים ושישה חשבונות ארנונה. מכיוון שהחשבון של המים צורף לארנונה והוא שולם ב

שיטת הרישום החשבונאית ברשויות מקומיות זה לרשום הוצאות על בסיס מצטבר והכנסות על 

 2014-בדצמבר הם נרשמו ב 31-בחודש ולא ב 1-בסיס מזומן, בגלל שההכנסות האלה נכנסו ב

 מיליון שקלים וזה מה שגרם לגידול בגירעון.  3, וההיקף שלהן זה בערך 2013-במקום להירשם ב

 

 יהודה אסרף:

 מתי זה יימחק? 

 

 מוטי בר שישת:

הוא אמור להצטמצם קצת אבל  2014-זה גירעון רישומי, זה לא גירעון בפועל. ב - - -יהיה תיקון 

  - - -למעשה הוא יישאר בספרים עד ש 

 

 רוגל: גלעד

 זה טכני.  

 

 גבי בר זכאי:

זה  2013-מיליון וב 3.3היה גירעון של  2012אלה סכומים הרבה יותר גדולים, כי אם למשל בשנת 

 . זה כמעט כפול. 7.5

 

 בני כשריאל:

  - - -אבל אומרים לך שבגלל שהוא עשה סדר בנושא הזה של 

 

 גבי בר זכאי:

 אבל זה כפול, זה לא של חודש אחד. 

 

 כשריאל:בני 

מיליון שקל של ההכנסות ממים, אם הוא היה משאיר את זה כמו בסידור הקודם,  3.5עוד הפעם. 

 כמו שכל הזמן אישרנו את התקציבים אז הוא לא היה נרשם כגירעון.  

 

 גבי בר זכאי:

 הוא הססביר את זה כרגע.  

 

 בני כשריאל:

 אז זה לא גירעון. 

 

 :גבי בר זכאי

   - - -של חודש אחד בגלל  הוא הסביר על גירעון

 

 מוטי בר שישת:
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 חודש אחד במים זה חודשיים. 

 

 בני כשריאל:

 אנחנו גובים פעם בחודשיים את הארנונה, פעם בחודשיים את המים. הבנת? זה דו חודשי. 

זה לאשרר הסכם התקשרות בינינו לבין החברה  7.  סעיף 7אוקיי, עוד שאלות? אני עובר לסעיף 

ון, הקמה, ניהול, ביצוע והפעלה של בית העלמין. המשרד לענייני דתות מבקש את הכלכלית לתכנ

 זה כדי שיוכל לתת לנו סיוע תקציבי, לחברה הכלכלית, בפיתוח בית העלמין.   

 

 גבי בן זכאי:

 . 6דילגת על סעיף 

 

 בני כשריאל:

 .  6אני אחזור על סעיף 

 

 בני כשריאל:

 פה אחד.  , יש התנגדות? הימנעות? עבר7סעיף 

 :אשרור הסכם התקשרות בין העירייה לחברה הכלכלית – 7על סעיף  הצבעה

 13– בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 

 בני כשריאל:

, אנחנו עושים את זה כל השנים. ישנם דיירים שמבקשים, הפעם זה בהר מחבר וברחוב 6סעיף 

ואז אנחנו לא נותנים להם הערבה, שמבקשים את השטח הציבורי שצמוד להם לבניין, לגנן אותו, 

 את זה בבעלות, אלא נותנים להם רשות שימוש. זה אנחנו עושים כל הזמן. 

 

 גבי בר זכאי:

 הר מחבר זה לכיוון הוואדי?  

 

 בני כשריאל:

 אני לא יכול להגיד לך, כי אני לא מכיר. אני חושב שאת צודקת. 

 

 :גבי בר זכאי

 אין שם שטחים ציבוריים.  

 

 בני כשריאל:

 הם פונים לגדי ומגדי זה עובר אלינו. אנחנו נבדוק לך את זה. 

 

 גבי בר זכאי:
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כמעט שאין שטחים ציבוריים שם. יכול להיות שזה בוואדי למטה. אם זה בוואדי זה אחרי 

 הגינות.  

 

 בני כשריאל:

 יכול להיות, אבל זה צמוד אליו.  

 

 :גלעד רוגל

 אותם.  אלה שטחים שאין שום סיכוי שהעירייה תגנן 

 

 בני כשריאל:

בכל מקרה אני אבקש ממאיר אבודרם לעשות סיור בכל המקומות האלה שקיבלו, לראות מה 

נעשה בשטחים האלה. במידה שהם לא מתוחזקים טוב, או שנעשתה שם פעילות שונה מגינון 

 ותחזוקה אז נחזיר את זה חזרה. 

 

 גבי בר זכאי:

   - - -לא, אני לא נגד, אני בעד, רק הבעיה 

 

 בני כשריאל:

הם חותמים על חוזה רשות שימוש, את רשות השימוש הזו אנחנו תמיד יכולים לקחת בחזרה. הם 

 לא יכולים לבנות, רק לגנן ולתחזק. 

 

 :גלעד רוגל

 זה לצורך טיפוח, לא סיפוח.  

 

 בוריס גרוסמן:

 נותנים את זה לחמש שנים. איך זה הולך? 

 

 גלעד רוגל:

 זה מתחדש.  

 ריאל:בני כש

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. תודה רבה.  6סעיף 

 :אישור חוזי רשות שימוש בשטח ציבורי –6על סעיף  הצבעה

 13– בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 

 בני כשריאל:

אני עובר להודעות ראש העיר. פסטיבל סוכות עבר בהצלחה. אני כאן רוצה להודות לכל אלה 

לרונן, לביטחון, לכל יחידות הסמך שלנו ובפרט גם לארגון יוצאי כורדיסטן, בנק  שהפיקו, לגיא,
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יהב, מפעל הפיס, המועצה הציונית, שהשתתפו במימון הפסטיבל הזה. בפסטיבל הזה היה גם 

 סהרנה. הארגון של דודו. אבל לא תרמת, אני דיברתי על התרומה. 

 

 דודו מתתיהו:

 אני הבאתי את הכורדים. 

 

 ריאל:בני כש

צודק, דודו עבד על זה די קשה. תודה גם לדודו מתתיהו. הייתה בקשה גם לעשות מימונה  

מרכזית, יהודה לקח על עצמו לבדוק את העניין הזה, אני מקווה מאוד שגם תהיה מימונה 

 מרכזית. נבדוק את העניין. גם כאן יצטרכו להעלות לנו את המימון, כמו שמימנו את הסהרנה. 

שרד החינוך ביקרה פה. אני רוצה לומר לכם שהיא מכירה את מעלה אדומים היטב מנכ"לית מ

היטב, היא הייתה מנהלת חטיבת הביניים, מיכל כהן, היא התרשמה מאוד והשאירה לנו כאן 

הרבה דברים. קודם כל המודל של מכון הדרכת הורים, היא הבטיחה לסייע לנו ולקחת את זה 

ודל ארצי. היא ביקשה מאיתנו להיות איתם בקשר בנושא של כמודל ארצי ולהעביר את זה למ

אנחנו נקבל תקציב לבניית מבנה פסגה וזו הבטחה שלה וההבטחה השנייה  2015החומר. בתקציב 

שלה, כמובן, אני מקווה שההבטחות האלה יקוימו, לרוב הן מתקיימות, משרד החינוך מקיים את 

ניית בית ספר למחוננים ומצוינים, כשבערב הוא גם אנחנו נקבל תקצוב לב 2016-ההבטחות שלו, ב

עם האוניברסיטה  - - -ישמש למכון להדרכת הורים. מאחר שאנחנו נמצאים במשא ומתן דרך 

הפתוחה לפתוח כאן שלוחה למינהל ציבורי, אם אנחנו נחתום איתם את החוזה הזה אז כמובן 

 וניברסיטה הפתוחה., שלוחה של הא2016-תהיה גם שלוחה באותו הבניין, החל מ

בשם מועצת העיר אני רוצה להודות לכל אלה שעוסקים בחינוך, מנהלי בתי הספר, מורים, 

בזכאות לבגרות. אנחנו מוצבים טוב.  9%יועצים, ועדי הורים, על ההישג המשמעותי של עלייה של 

למרות שאני כאן בעניינים האלה לא מתרגש מזה, משום שצריכים לבדוק את הרשויות 

מקומיות לפי הזכאות בבתי הספר התיכוניים שלהם ולא לפי התלמידים שגרים אצלם. משום ה

, בגלל הערבים ובגלל החרדים שלא מוציאים 124שאם ניקח את ירושלים, שממוקמת במקום 

, אבל יש לה בתי ספר תיכוניים נהדרים, ליד"ה והאקדמיה למוזיקה 124בגרות,  אז היא ממוקמת 

 ורנה קסין ובתי ספר אחרים שהם טובים מאוד.  ויש להם את בויאר

 

 גבי בן זכאי:

  - - -וכולם נמדדים באותו מדד, אז זה 

 

 בני כשריאל:

אז זה לא נכון. אני אתן לך דוגמה אחרת, כוכב יאיר, שזה חתך סוציו אקונומי גבוה מאוד ביישוב 

ן אחד. צריך למדוד את , הוא מקום ראשון ואין לו בית ספר תיכו9קטן, חתך סוציו אקונומי 

הרשות המקומית בהצלחה שלה, בהשקעה בבתי הספר התיכוניים שלה, ולא בכך שהיא שולחת 

פלוס אולי, לא  20לכפר סבא. כוכב יאיר שולחת לכפר סבא, היא מקום ראשון וכפר סבא במקום 

בל אני לא יודע איפה הם. לא הוגן, אמרתי את זה גם למנכ"לית, היא אמרה שהם יבדקו את זה, א

  - - -מאמין שישנו את ה 
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בכל מקרה, היה כאן באמת הישג משמעותי עם המנכ"לית, שהיא אוהבת את העיר מעלה 

שנים ואם אנחנו נקבל את הפרויקטים האלה נוכל לפתוח גם  8אדומים, בכל זאת היא הייתה כאן 

ז למדעים בגני ילדים, בבניין של בית ספר למחוננים ומצוינים גם מרכז מדעטק. יש לנו כבר מרכ

אני רוצה להרחיב את זה גם לבתי הספר היסודיים. אנחנו לא קיבלנו תקציבים כמו גבעת אולגה 

 ועפולה, אבל אנחנו נעשה איזה משהו טוב, בפרט פיתוח בנושא הסולרי ואסטרונומיה.

תקציב  2015-שר הרווחה גם ביקר פה, מאיר כהן, בהשתתפות כמובן של שרה. הוא הבטיח לנו ב

לעוד מועדונית, אני מקווה שהוא יעמוד בזה, כי היה לו ויכוח עם מנהל המחוז שלו, אבל יש שם 

עניין לסייע בעדנו. גם בבניית קומה נוספת למועדון יובלים. מועדון יובלים, למי שלא מכיר את 

שם, זה מועדון גיל הזהב. ופרויקטים אחרים ברווחה, בפרט בנושא של נוער בסיכון. הוא ביקר ה

ילדים וממש התרשם, הוא ממש התרגש. פגשתי אותו אתמול בכנסת, במזנון -גם במרכז הורים

הח"כים, הוא הודיע שם לכולם, קבל עם ועדה, 'כל הדרך ממעלה אדומים לתל אביב אמרתי 

מעלה אדומים כמודל רווחה ולהביא את זה בפני היישובים האחרים'. יש לנו  שצריכים לקחת את

כבר מסורת, כבר דיברנו על זה, אחת לשנה יש כאן ועידה ארצית שאגף הרווחה עושה, על הנושא 

ילדים. -ילדים עם קידום וחיזוק הנוער שלנו, נוער בסיכון וכל הנושא של מרכזי הורים-של הורים

 נס הבא, להיות אורח הכבוד, ונשמח מאוד שהוא יהיה כאן. הוא ביקש להגיע בכ

גם בוריס ואני פגשנו אתמול את שר התחבורה. יש שם חשיבת מהפכה. שר התחבורה הסכים 

להתחיל כבר בתכנון מפורט של מנהרת הגבעה הצרפתית. המנהרה הזאת היא באורך של 

הכביש הישן לפסגת זאב, שאנחנו  כקילומטר, זה מתחיל מלפני הרמזור של צומת קוקה קולה, זה

היינו שם והמנהרה הזאת תצא אחרי רמזור של הגבעה הצרפתית. כמובן שזה יהיה הלוך חזור. 

כלומר תושבי מעלה אדומים וכל אלה שבאים מהבקעה יוכלו לנסוע מבלי לעצור ברמזורים האלה 

ים, כשהיום הרמזור בכלל ממעלה אדומים, מהכביש הזה להגיע לכביש רמות בלי לעצור ברמזור

מיליון  400הזה הוא רמזור די קשה לנו, הוא יוצר הרבה פקקים. עלות הפרויקט המשוערת היא 

 שזה כסף גדול מאוד, פעמיים תקציב עיריית מעלה אדומים. ₪, 

 

 :בוריס גרוסמן

 לקח כמה שנים טובות, אבל זה כבר התחיל לעבוד. 

 

 בני כשריאל:

שנתיים, הביצוע בין שנתיים עד שלוש. סיום העבודות יהיה בין התכנון והתב"ע ייקח שנה עד 

אני חושב  - - -ארבע לחמש שנים,  אבל צריכים להתחיל כבר עכשיו. כל עבודה כזאת היא עבודה 

שזה הופך את מעלה אדומים למקום עם נגישות גבוהה מאוד, כך שאם זה יבוצע, והוא הבטיח 

   - - -עית להתחיל בביצוע, היו שם כל אנשי מע"צ שזה יבוצע, הוא נתן שם הנחיה חד משמ

 

 :בוריס גרוסמן

הוא דרש להגיד, בין היתר, שכחת להגיד, שזה פרויקט לאומי וזה פעם אחת בכמה שנים יכול 

 להיות. 

 

 בני כשריאל:
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הגענו גם לסיכום עם עיריית ירושלים, שגם הם מריצים את התכנית הזאת. התכנית הזאת תעשה 

אזור התעשייה שלנו, כמובן גם לתושבים והדיירים שלנו שלא יצטרכו לעמוד בפקק מהפכה גם ב

 שם. בעזרת ה' תוך חמש שנים.

עוד נושא אחד העלינו, וזה עובר בדיקת כדאיות כלכליות, הכניסה למעלה אדומים במרכז. אני 

כבר  מתכוון לפארק שמיר.  יש את הכניסה, היציאה שלנו היא דרך מבשרת אדומים. היציאה

 - - -עובדת, מי שרוצה לנסוע משם לכיוון ירושלים זה עובד, זה פתוח, זה כבר פתוח הרבה זמן 

  

 בוריס גרוסמן:

 זה רק מאריך את זה, אבל זה כבר עובד. 

 

 בני כשריאל:

אנחנו ביקשנו לקצר את היציאה גם כן,  הוא החליט להעביר את זה בדיקת כדאיות כלכליות. זה 

מיליון שקלים. הפרויקט הזה, אני מקווה מאוד שיבוצע, הוא קודם כל צריך  45-פרויקט של כ

 לעבור בדיקה כלכלית ואם תהיה כדאיות כלכלית הוא יבוצע. משרד האוצר עושה את זה. 

אנחנו מתחילים עכשיו בביצוע מגרש 'חנה וסע'. מגיעה תודה לבוריס, עבודה יפה. 'חנה וסע' יהיה 

 מגודר, בדיוק ליד הכניסה הדרומית שלנו, ליד השומרים.  בצורה מסודרת, מגרש סלול,

 

 נוריאל גץ:

 יהיו שם מצלמות? 

 

 בני כשריאל:

  - - -יש את המצלמות של השער. אפשר לשים שם 

 

 בוריס גרוסמן:

 משאיות ואוטובוסים.  25שיש היום, ועוד  80-מכוניות, במקום ה 200כשזה יהיה 

 

 בני כשריאל:

 ים שם מצלמה.  רעיון טוב, אפשר לש

 

 :דובר

 מגרש מכוניות למכירה, כמו שעושים את זה.   - - -

 

 בוריס גרוסמן:

   - - -אני לא רוצה שזה 

  

 בני כשריאל:

   - - -אני מקווה שזה לא יהיה מגרש. אנחנו נגדיר את זה 

 

 :בוריס גרוסמן
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 לא יהיה, תהיה גרירה ישר למישור אדומים.  

 

 דובר:

  - - -וטו, ישים עליו שלט למכירה מה, בן אדם יחנה א

 

 בוריס גרוסמן:

 יומיים ואחר כך יגררו אותו.   -כן, יום 

 

 דוברת:

 אתה יכול לשים שלט שזה אסור.  

 

 בוריס גרוסמן:

 לא, יהיה כתוב.  

 

 בני כשריאל:

אני חושב שמגיע לשר התחבורה, שבאמת היטיב איתנו כל השנים שהוא היה, זו כבר תחילת 

נייה שלו, שר התחבורה הגיע לפה, סייע לנו מאוד, אני חושב שעיריית מעלה אדומים קדנציה ש

 ותושבי העיר צריכים להודות לו בכך שאנחנו נעניק לו אזרחות כבוד של העיר. 

 

 גבי בר זכאי:

 למי?  

 

 בני כשריאל:

זה נעלה את , שר התחבורה-כבוד לקראת יום העצמאות לשר ישראל כץ  ותמציע להעניק אזרח
 להצבעה, יש למישהו התנגדות לתת לו אזרחות כבוד? 

 
 הצבעה:

 13– בעד

 : החלטה

 פה אחדאושר 

 גבי בר זכאי:

 להיפך.  

 בני כשריאל:

להיפך, יפה. אז אם יש כאן פה אחד, תכניסו את זה להחלטת מועצה, שמעניקים לשר התחבורה 

 אזרחות כבוד. הטקס כנראה יהיה בסביבות יום העצמאות. 

 :טורטן רוני

בני, לגבי היציאה ממעלה אדומים מפארק שמיר. הכביש פתוח, אבל זה לא פורסם. יש הרבה 

 מאוד אנשים במעלה אדומים שלא יודעים כי זה לא פורסם. 
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 בני כשריאל:

אני אגיד לך למה לא פרסמנו את זה. במע"צ כמעט הפסיקו את הפעילויות החדשות שלהם, משום 

ין יושב ראש, הוא סיים את תפקידו ולא מינו יושב ראש חדש, והמנכ"ל שגם היושב ראש נעלם, א

עבר לעבוד במקום אחר. אין יושב ראש ואין מנכ"ל במע"צ. עדיין לא עשו שם תאורה על הגשר, 

עשו את כל התאורה בירידה למעלה אדומים ואת התאורה על גשר היציאה לא סיימו, צריכים 

עמודי חשמל, יש שם קווי חשמל שנגנבו על ידי הפלשתינאים להחליף שם את כל העמודים. יש שם 

והתאורה לא עובדת. לכן מבחינה בטיחותית אנחנו אמרנו שאנחנו לא נעשה את זה, כי המשטרה 

יודעת את זה, במשטרה עוברים שם כל הזמן עכשיו, כי הם מגיעים מירושלים, הם יכולים 

שם ואני מקווה מאוד שתוך החודש הקרוב,  ולעבור. ברגע שתהיה תאורה u-turnמהכיכר לקחת 

 במהלך חודש נובמבר, יתקנו את התאורה שם, אז אנחנו נפרסם את זה. 

 

 בוריס גרוסמן:

מיליון שקל  1.5מיליון שקל, השקיעו  3.5רוני, מה שבני אמר, אני רוצה להוסיף, הם אישרו לנו 

  - - -מיליון, זה מה שבני דיבר  1.5והם חייבים עוד 

 

 כשריאל: בני

 הכסף קיים במע"צ. 

 

 בוריס גרוסמן:

מיליון יש, יש כסף. הם צריכים לעשות את זה ולא עשו את זה. לפי דעתי לא כדאי כל כך גם  1.5

אחר כך לפרסם, כי יש לנו כמה חברים שגרים לא במעלה אדומים שהם יודעים את זה והם יבואו 

פה כשהם יידעו שיש כביש כזה. מתי שיפורסם, לפה. אתה יודע על מה ומי אני מדבר. שלא יבואו ל

גם הם רואים, גם בעזריה וגם בכל מיני מקומות. כל תושב יראה את זה וייסע בזה וזה בסדר. 

 כשאנשים יכולים להגיע ופארק שמיר קרוב לשם, זה לא כל כך בטוח ולא כל כך טוב שזה יפורסם. 

 

 גבי בר זכאי:

 תמחק את זה מהפרוטוקול.  

 

 גרוסמן:בוריס 

 לא אמרתי ערבים. 

 

 בני כשריאל:

בנובמבר אני נוסע לארצות הברית. במסגרת זו אני פוגש את ג'ורג' שפר,  23בנובמבר עד  11-ב

מיליון דולר. אני גם אתאם איתו את טקס חנוכת היכל התרבות,  2.5-שהוא תרם לנו את ה

דרציה האירנית וכמרים ואחרים, שכנראה יהיה ביוני. גם אני מקווה מאוד שגם בני ציון, גם הפ

יכול להיות שאני גם אגיע לדרום קרוליינה, לכמרים,  להוציא כספים מהם, הם שלחו לי כבר 

 דולר ואני מקווה מאוד שהם יציעו לנו כספים נוספים. 15,000

העניין של בנייתו של יחיאל וקנין, שביקשת שנבדוק את זה. פנייה שלך בנושא של וקנין, שהציג 

יוסף לוי לחבר כהונה במועצה הדתית. היועץ המשפטי ואני בדקנו את הפרוטוקולים, ביקשנו את 
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את הסטנוגרמות, שלרוב אני לא קורא כל סטנוגרמה וסטנוגרמה. מה שקרה כאן, גילי כהן הביא 

  - - -את המכתב שאתה מכיר אותו 

 

 :רוני טורטן

 לא מכיר אותו. 

 

 בני כשריאל:

 באותו זמן הוא הביא את זה והקריא את זה.   אז אני אראה לך אותו.

 

 :גבי בר זכאי

 לא, הוא לא הביא מכתב. הוא רק הציע שם. הוא לא הביא שום מכתב. 

 

 רוני טורטן:

 לא הוצג שום מכתב. 

 

 גילי כהן:

 כתבתם יחיאל וקנין. 

 

 גבי בר זכאי:

  - - -כשהצעת את השם אמרת שלא יהיה 

 

 גילי כהן:

 הוא יעיד שזה המכתב שלו.  תקריא את המכתב, 

 

 גבי בר זכאי:

 אבל באותה סיטואציה לא הגשת, תגיד. תודה על האמת לפני כולם.  

 

 בני כשריאל:

 -הוא הקריא והוא אמר שיש לו מכתב מיחיאל וקנין. זה לא משנה את העניין. גילי דיבר בשמו של 

- -  

 

 :גבי בר זכאי

 ההצעה הייתה של גילי. 

 

 בני כשריאל:

 ל את מפסיקה אותי. אב

  

 גילי כהן:

 יכול להיות שהמכתב בגלל השביתה בדואר הוא הגיע קצת יותר מאוחר. לא יודע. 
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 :גבי בר זכאי

 אז לא הצגת אותו, תגיד את האמת.

 

 בני כשריאל:

מאחר שיחיאל לא הגיע גילי הודיע שהנציג של יחיאל זה יוסף לוי והוא אומר את זה בשמו. ככה 

  - - -ט כנראה זה היה. פשו

 

 :גבי בר זכאי

 לא, לא נכון. 

 

 בני כשריאל:

 שנייה, גבי. אז תגידי אחרי זה שזה לא נכון.  

 

 גבי בר זכאי:

 בני, אתה אומר דברים לא נכונים. 

 

 בני כשריאל:

 אני אקריא את המכתב. 

 

 :גבי בר זכאי

 המכתב יכול להיות, אבל צריך לדייק בסיטואציה שהייה. 

 

 :בני כשריאל

אבל את מפסיקה אותי שוב פעם ואני לא סיימתי. תגידי אחרי זה שזה לא נכון ושאני טועה, זה 

   - - -בסדר, גם 

  

 גבי בר זכאי:

 אני חושבת שאת טועה. 

 

 בני כשריאל:

 גבי, את מכירה את האמרה שלי, רק מלאכים לא טועים ואיפה המלאכים? בשמים. 

 

 :גבי בר זכאי

  - - -הכי קל להגיד 'טעינו' ולא להמציא סיפורים שהיה מכתב באותו  - - -אז אפשר להגיד  

 

 

 בני כשריאל:

  - - -תגידי מה שאת רוצה, גם תגידי לי שאני שקרן וממציא סיפורים 
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 גבי בר זכאי:

 לא אמרתי את זה. 

 

 בני כשריאל:

אבל תני לי אבל תגידי את זה אחרי שאני אסיים, בסדר? אני אף פעם לא אמרתי לך דבר כזה, 

לסיים, אולי תשתכנעי בכל זאת. אני יודע שלא תשתכנעי כי זה התפקיד שלך כאופוזיציה, אבל 

 תני לי לסיים את הדברים שלי. 

 

 גבי בר זכאי:

 לא, התפקיד שלי זה לדבוק באמת.  

 

 בני כשריאל:

יו את אבל נתתי לך לסיים, למה את מפסיקה אותי באמצע? מקודם התנצלת שהפסקת אותי ועכש

 עוד פעם עושה את זה. 

  

 גבי בר זכאי:

 לא, אתה אומר מה התפקיד שלי, אני אומרת שהתפקיד שלי הוא לדבוק באמת. 

 

 בני כשריאל:

אוקיי, סיימנו? אני יכול לדבר? תודה. גילי דיבר בשמו של יחיאל וקנין והציג ואמר, 'יחיאל וקנין, 

יגו של יחיאל וקנין. אני זוכר את זה טוב מאוד. לא נבצר ממנו להגיע' והוא הציג את יוסף לוי כנצ

  - - -כל הסטנוגרמות נכתבות כמו שהן נכתבות 

 

 :גילי כהן

  - - -יש הצהרה משותפת שלי ושל יחיאל, שה 

 

 בני כשריאל:

בדיוק, הייתם באופוזיציה. כאן יש את המכתב של יחיאל שאני אקריא לכם ואני אצלם את זה 

ה. הוא כתב בי"ט בתמוז, הוא כותב כמובן בתאריך העברי, תשע"ד, י"ט ואני אעביר לכם את ז

בתמוז, תבדקו את התאריך, מה זה י"ט בתמוז. "לכבוד מר אלי דהן, שר הדתות", גם כאן יש 

טעות, הוא סגן שר הדתות והוא גם לא מר, אלא חבר כנסת, אבל ככה הוא כתוב. "הנדון: נציג 

כי יושב ראש סיעת ש"ס במועצת העיר מעלה אדומים כנציג המועצה הדתית. אני מודיע בזאת 

. יחיאל וקנין, יושב 24030538האופוזיציה, כנציגי במועצת העיר הוא מר יוסף לוי, מספר זהות 

  - - -ראש סיעת ש"ס, מעלה אדומים". כדי למנוע כל מיני 

 

  

 גלעד רוגל:

 ה. תציין שהייתה תקלה ובטעות נרשם כאילו שיחיאל היה בישיב
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 :בני כשריאל

זה מה שאמרתי, הייתה תקלה ובטעות ואף אחד לא רצה לגנוב, הרי אנחנו צריכים להיות באמת 

מטומטמים כדי להגיד שמישהו היה כשכל החבורה הזאת יושבת מסביב כשהוא לא היה. טעות. 

 בפרוטוקול, אגב, לא רשום בנוכחים שהוא היה. בגוף הפרוטוקול. 

 

 גלעד רוגל:

 ו דיבור בסטנוגרמה בטעות. ייחסו ל

 

 :בני כשריאל

בסדר. אבל כדי למנוע ספקות, היסוסים ולזות שפתיים וכו' וכו' אני שוב פעם מעלה את השם של 

 יוסף לוי כנציג ש"ס והוא איש אופוזיציה, להצבעה לאשרור מועצת העיר. מי בעד יוסף לוי? 

 

 רוני טורטן:

 אבל הוא עוד פעם לא פה. 

 

 בני כשריאל:

 שוב פעם, זה לא משנה. הוא לא חייב להיות פה. 

 

 גבי בר זכאי:

 אפשר להעיר לפני ההצבעה? 

 

 בני כשריאל:

 כן, בבקשה.

 

 גבי בר זכאי:

 אני חיכיתי, אמרת שלא אפריע לך. 

 

 בני כשריאל:

 בבקשה. 

 

 גבי בר זכאי:

ראשית יחיאל אז אני רוצה לתקן אותך, כי אני חושבת שאתה טועה במה שאתה מדווח כרגע. 

באמת לא היה בישיבה וגילי הציג, אמר 'המועמד שלי', שלי, לא של יחיאל, לא של אף אחד אחר, 

 וזה מופיע בציטוט ויש לנו הקלטה, 'הנציג שלי הוא יוסף', אני לא זוכרת אפילו את השם שלו. 

 

 

 דובר:

 הרב יוסף לוי.
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 גבי בר זכאי:

ם אופן של יחיאל בשם יחיאל. יחיאל לא היה כאן וזה הרב יוסף לוי. ולכן ההצגה לא הייתה בשו

גם לא היה בשמו. אחר כך יחיאל כתב את המכתב שהוא מסכים לזה וזה בסדר, יכול להיות שהם 

תיאמו. באירוע ההכרזה, יש הקלטה מדויקת של ההכרזה, ובפירוש גילי אמר 'זה שלי' ולא הציג 

הוא רק אמר את האשם, ולכן אנחנו טוענים שזה שום מכתב באותו יום. לא היה בידו שום מכתב, 

לא נכון וגם התוצאה של רישום הפרוטוקול לא מדויקת. אז אנחנו מבקשים, דבר אחד זה 

 שתתקנו את הפרוטוקול בהתאם לכך. 

 

 בני כשריאל:

בסדר. גילי, תבדוק את הדבר הזה ותתקן את הפרוטוקול, במידת הצורך. אין בעיה, גבי, לא עשו 

ים בחטף ולא התכוונו לגנוב הצבעה או משהו כזה. בסופו של דבר הוא נבחר ברוב קולות כאן דבר

 - -של מועצת העיר ולא היה כאן מחטף. למען הסר ספקות, למען הסר היסוסים, אני מעלה את ה 

-  

 

 גבי בר זכאי:

 זה הוויכוח.

 

 גילי כהן:

 יג האופוזיציה? לא, אני לא מבין, מי לא נציג אופוזיציה? אני לא הייתי נצ

 

 בני כשריאל:

  - - -הוא היה נציג האופוזיציה 

 

 :דובר

 בערבו של אותו יום שהצטרפת לקואליציה הצגת את זה.

 

 גילי כהן:

זה ממש לא נכון. הייתי נציג האופוזיציה. אל תגידו לי מה אני הייתי. מה, אתם מחליטים לי מה 

 אני הייתי באותו יום? 

 

 גבי בר זכאי:

  - - -מחרת בבוקר ל - - -

 

 

 

 

 רוני טורטן:
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קודם כל הוא מופנה לסגן שר הדתות ולא  - - -זה היה מכתב שהוצג ב  - - -אם המכתב הזה היה 

לישיבת המועצה, אם המכתב הזה קיים, למה בשתי ישיבות מועצה הוא לא היה קיים. חודשים 

 צץ מכתב.  ארוכים אני פונה אליך, פונים אליך, המכתב הזה איננו ופתאום 

 

 בני כשריאל:

אז אני אומר לך מה קרה, בישיבה הראשונה שדיברת על זה אמרתי שאני אבדוק את זה. נכנס כל 

הנושא הזה של צוק איתן ונכנס כל הבלגן הזה של פתיחת שנת הלימודים וכו' ולא היה לי את 

 - -ה שהוא מכתב הזמן. בישיבה השנייה שאתה העלית למה זה לא נבדק, נדמה לי שגם כתבת איז

 כתבת?  -

 

 רוני טורטן:

 כתבנו מכתב ומתי הגבת? 

  

 בני כשריאל:

והגבתי במכתב לממונה במשרד הפנים ואני הבטחתי לך גם בישיבה הקודמת שתקבל תשובה 

בישיבה הזאת ואכן אני עושה את זה, בישיבה הזאת. זה לא דבר של פיקוח נפש שצריך לתת 

תי. אבל זה לא משנה, המועצה הדתית עדיין לא הורכבה, עדיין לא מיידית וכו'. לפחות ככה לדע

אני דיברתי גם  - - -אז אני מעלה את ה  - - -קיבלה את האישור של משרד הדתות, לכן כל זה לא 

עם יחיאל וקנין. יחיאל וקנין היה אצלי בשבוע שעבר, שאלתי אותו 'זה המכתב שלך? האם כך 

' הוא ישב אצלי והוא אמר לי 'אכן, זה המכתב שלי וזה אתה רוצה, האם זה המועמד שלך?

המועמד שלי'. נבצר ממנו להגיע לפה, הוא כתב כאן לענת שהוא מצטער שהוא לא יכול להגיע. לכן 

 אני מעלה את זה. 

 

 גבי בר זכאי:

 גם הוא לא באופוזיציה.

 

 בני כשריאל:

 אז כולנו לא באופוזיציה.

 

 גילי כהן:

 - - -פייסבוק זה דף שתמיד אפשר לצפות בו ו אני מבקש גם לתקן,  

 

 גבי בר זכאי:

 - - -עם ההערות שלך  - - -

 

 גילי כהן:

  - - -כנס לפייסבוק. אם כבר אתה 

 

 בני כשריאל:
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אני מעלה את נציגו של יושב ראש ועדת ביקורת, יושב ראש ש"ס כאן, במעלה אדומים, יוסף  לוי, 

 ד, השאר בעד. לאשרור. מי בעד? מי נגד? שניים נג

 

 :על אשרור מועמדותו של יוסף לוי למועצה הדתית הצבעה

בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, נוריאל גץ, דודו מתתיהו, רפי אוברגוט,  -11– בעד

 מעין מור, יהודה אסרף, שרה קמינסקי, אבי רחמים, גילי כהן.

 גבי בר זכאי, רוני טורטן. – 2 –נגד 

 : החלטה

 קולותברוב אושר 

 

 אני רוצה לאחל מזל טוב לד"ר טורטן, מחתן את הבן. מזל טוב שני מגיא לגיא, מחתן את אחותו. 

 

 רוני טורטן:

 אני מבקש את רשות הדיבור.

 

 בני כשריאל:

 אני סוגר את הישיבה, תודה רבה.

 

 רוני טורטן:

 בני, אני ביקשתי את רשות הדיבור. 

 

 בני כשריאל:

 בבקשה.

 

 רוני טורטן:

דבריך ברשותך.  אני רוצה קודם כל לדווח על דבר אחד. לפני בערך כשבועיים התראיין מר  שני

מיכאל אייזנשטדט בקול ישראל, הוא המנהל האמנותי של האופרה. הוא התראיין דווקא לא 

בקול המוסיקה אלא בערוץ אחר, אבל לא משנה, הוא דיווח על זה שבמסגרת התכנית של האופרה 

וונים להקרין את אחת מהצגות האופרה, אני חושב שנבוקו, במסכים גדולים הישראלית הם מתכ

 בעשר ערים בארץ שטרם נבחרו. 

 

 גבי בר זכאי:

 בעשר רשויות.

 

 רוני טורטן:

אני הרשיתי לעצמי לפנות אליהם במייל, לגב' חנה מוניץ ולאדון אייזנשטדט, בבקשה שישקלו 

  - - -שאנחנו ניבחר כעיר שבה תהיה 

 

 שריאל:בני כ
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 הנה חבר קואליציה חדש. כל הכבוד.

 

 גבי בר זכאי:

 זה בא מתוך האופוזיציה. זו הצעת האופוזיציה, אני מקווה שלא תפסול אותה. 

 

 בני כשריאל:

אין בעיה, נשמח מאוד שתעשה את זה ונשמח מאוד שיגישו. אם אתה צריך איזה שהוא סיוע 

 אשמח לעמוד לרשותך. 

 

 בוריס גרוסמן:

 מתנגד, בני. אני רוצה שזה יהיה ביום המימונה... לא, אני

 

 :רוני טורטן

דבר שני, ברשותך. לפני כשבוע התקיימה ישיבת ועדת הכספים ולפני יומיים פורסם פרוטוקול של 

ישיבת ועדת הכספים, גם אתה היית נאמן על הפרוטוקול. מיד עם הכתיבה של הפרוטוקול אני 

א מדויק ולא בדיוק תואם את מה שהיה. זה היה כבר לפני הגבתי לכל הנאמנים שהפרוטוקול ל

 שעות ולא הייתה תגובה של אף אחד, לכן ביקשתי להביא את זה לפה.  48-יותר מ

 

 גלעד רוגל:

 אתה מדבר על ועדת הכספים? 

 

 רוני טורטן:

 על ועדת הכספים.

  

 :גלעד רוגל

 אתה הגשת את זה ליושב ראש ועדת הכספים שיבדוק ויתייחס? 

 

 רוני טורטן:

מה זאת אומרת? אני כתבתי במייל בחזרה, עם המזכירות, עם ראש העיר, עם כל חברי ועדת 

 הכספים. 

  

 :דובר

 קיבלנו, כן, נכון.

 

 רוני טורטן:

כן, סגן ראש העיר, סגן וממלא מקום ראש העיר גיא יפרח. אני חושב שהפרוטוקול צריך לשקף 

ת שאם מצוין בפרוטוקול שחבר הוועדה דודו מתתיהו את מה שהיה בישיבת הוועדה. זאת אומר

העלה איזה שהוא נושא, גם אם זה מתייחס למישהו אחר, אבל זה מתייחס למישהו מחברי 
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הוועדה וחבר הוועדה משיב ומגיב ויש לו מה להגיד, זה צריך לבוא לידי ביטוי בפרוטוקול, או שלא 

 לכתוב את זה בכלל. 

 

 גבי בר זכאי:

 גם התגובה.

 

 בני כשריאל:

 תפנה ליועץ המשפטי. 

 

 גלעד רוגל:

 אני רוצה לבדוק את זה. אתה יכול להעביר לי את החומר? 

 

 רוני טורטן:

 כן, כמובן. 

  

 בני כשריאל:

אין בעיה. בדיקה משפטית. לוועדת הכספים, כל הוועדות, אין סטנוגרמה, יש החלטות לגבי נושא 

 מסוים. 

 

 רוני טורטן:

 - - -רמה בסדר, לא כסטנוג

 

 בני כשריאל:

 - - -אף פעם לא עשינו את זה, אף פעם לא כתבנו נייר 

 

 גבי בר זכאי:

 לא, אבל כאן כן נכתב. במקרה זה נכתב. 

 

 רוני טורטן:

. אכן נכון שהדוח הכספי הונח על 2013לא סיימתי. דבר שני. לגבי הדוח הכספי של העיר לשנת 

 - - -הוועדה. אני חושב ש  שולחן הוועדה, אבל הוא לא הוצג לחברי

  

 בני כשריאל:

 מה לא הוצג? 

 

 רוני טורטן:

  - - -אף אחד מ 
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 בני כשריאל:

 הגזבר היה שם?

 

 רוני טורטן:

 הגזבר היה. 

  

 בני כשריאל:

 קיבלת את הדוח לפני כן או בישיבה?

 

 רוני טורטן:

 קיבלתי את הדוח ערב לפני כן.

 

 בני כשריאל:

בשביל מה הגזבר משתתף שם? כדי שישאלו אותו שאלות. היום היא גם  - - -למה לא שאלת את 

 שאלה שאלות וקיבלה תשובות.

 

 רוני טורטן:

דרך אגב, היה נושא אחר שהעליתי בוועדה,  - - -אין לי שום בעיה, אם מחליטים לשים את זה 

בר עליו או שנוגע למתי צריך להביא את זה לחברי ועדת הכספים, ובכלל אם זה נושא שצריך לד

  - - -להציג אותו לא להביא אותו ערב לפני כן, אבל לא זה העניין. אני דיברתי 

  

 :בוריס גרוסמן

לא, זה העניין. אתה צודק. אבל הגזבר נותן לך תשובה שהוא ייתן לך שבוע מראש בפעם הבאה. 

 הוא נתן לנו תשובה.

 

 רוני טורטן:

שזה הונח על שולחן הוועדה, אבל אם כתוב שזה  בסדר, לכן לא העליתי את זה. זה בסדר לכתוב

  - - -הוצג לחברי הוועדה, אז צריך 

 

 בני כשריאל:

 נרשם לפרוטוקול. 

 אני מסיים את הישיבה. 

 

 

 

___________________     ____________________ 

 בני כשריאל        אלי הר ניר       

 ראש העיר         מנכ"ל ומזכיר העירייה


