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  נוכחים: 

 
 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 ראש העיר  גן ס –קמינסקי שרה רת גב

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר   –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר – מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר   –אלינה אייזנברג רת גב

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 

  חסרים: 

 חבר מועצת העיר   –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  – מעין מור רת גב

 חברת מועצת העיר  –גבי בר זכאי  רתגב

 חבר מועצת העיר  –ר רוני טורטן וקטוד

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 

 משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה   –מר מוטי ברשישת 

 פטי שץ מיוע  –גילי רוגל  רך דין עו

 דובר העירייה  –מר חיזקי זיסמן 

 בכירה ומנהלת לשכת ראש העירוזרת ע –ענת רחמים  רתגב

 מנהלת האגף  לפניות הציבור  –שלומית ביטון  רתגב
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 על סדר היום: 

 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

 אישור תב"ר  –תוספת לסדר היום  .3

 
 המועצה ישיבת 

  

 בני כשריאל:

מספר   המועצה  ישיבת  את  מתחילים  מתחילים 62אנחנו  אנחנו  בסוף.  יהיו  העיר  ראש  הודעות   .

 כי זו ישיבה מיוחדת.   19:20-באישור התב"רים. הישיבה על דוח הביקורת תהיה ב

 

 דוברת:

 .שמענו את 

 

 בני כשריאל:

 ו על זה.אנשי האופוזיציה לא הגיעו ואנחנו בקואליציה כבר דיברנ

 

 דוברת:

 בדיוק, זה מה שאני אומרת. 

 

 בני כשריאל:

, סעיף א', אולם ספורט בבית ספר 'אלמוג'. עולה להצבעה. 1321אז אני מעלה את זה להצבעה. תב"ר  

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 אולם ספורט בית ספר 'אלמוג' )הגדלה(  -1321מס'  תב"ר .א

 מפעל הפיס )הגדלה(  -₪  4,177,182 – תקבולים

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪  4,177,182 –תשלומים 

 ₪  6,786,832לאחר ההגדלה התב"ר יגיע לסך של 

 הצבעה: 

 9: בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

, מתקנים להצבת תרני דגלים על גדרות באי תנועה, שינוי שם. יש התנגדות? הימנעות? 1607  תב"ר

 עבר פה אחד.  

 

 מתקנים להצבת תרני דגלים על גדרות באי תנועה )שינוי שם(  -1607תב"ר מס'   .ב
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 שינוי שם לדגלים וחומרים ליום העצמאות

 ₪   20,000סכום התב"ר עומד על 

 הצבעה: 

 9בעד : 

 שר  פה אחד.החלטה: או

 

 בני כשריאל:

, תוספת חניות בכיכר קדם, שינוי שם לרחוב האורן. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה 1545תב"ר  

 אחד. 

 

 תוספת חניות בכיכר קדם )שינוי שם(  -1545תב"ר מס'  . ג

 שינוי שם לתוספת חניות רחוב האורן 

 ₪  100,000סכום התב"ר עומד על 

 הצבעה: 

 9: בעד 

 אושר  פה אחד.החלטה: 

 

 בני כשריאל:

, הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בבית ספר 'אופק ברנקו וייס', יש התנגדות? הימנעות? עבר  1710תב"ר  

 פה אחד.  

 

 )י.ד( –'אופק ברנקו וייס'  – הנגשת כיתה ללקוי שמיעה  -1710תב"ר מס'  .ד

 החינוך שרד מ -₪  30,000 –תקבולים 

 קבלניות  בודות ע -₪  30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9: בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

, רכישת גנרטור נייד לשעת חירום פלוס עגלה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה 1711תב"ר מספר  

 אחד. 

 

 

 

 רכישת גנרטור נייד לשעת חירום + עגלה  -1711תב"ר מס'  . ה

 הפנים שרדמ -₪  68,446    -תקבולים

 מלווה  -₪  51,954 -

 רכישת ציוד יסודי   -₪  120,400 –תשלומים 

 הצבעה: 
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 9: בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

, אמצעי קצה 'מעלה תורה בנים בנות', שינוי מקורות וסגירת תב"ר. יש התנגדות? 1332תב"ר מספר  

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 אמצעי קצה 'מעלה תורה בנים ובנות'  )שינוי מקורות וסגירת תב"ר(  -1332מס'  תב"ר . ו

 החינוך )הגדלה(  שרדמ -₪   28,552 -תקבולים

 מלווה )הקטנה( -₪  30,000                               

 פיתוח )הקטנה( בודות ע רןק -₪  625    

 קבלניות  )הקטנה( בודותע -₪  2,073 –תשלומים 

 ₪ וייסגר  120,427לאחר  ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 9: בעד 

 פה אחד. אושר החלטה: 

 

 בני כשריאל:

, תכנון מעבר להולכי רגל, צומת קדם, הקטנת תב"ר. יש התנגדות? הימנעות? עבר  1048תב"ר מספר  

 פה אחד.  

 

 דרך הגיא )הקטנת תב"ר( -תכנון מעבר להולכי רגל צומת דרך קדם -1048מס'  תב"ר .ז

 מלווה )הקטנה(  -₪  460,000 –תקבולים 

 קבלניות )הקטנה( בודותע -₪  460,000 –תשלומים 

 ₪   200,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 9: בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 

 בני כשריאל:

 , מצלמות ותשתיות לעל"א, הגדלה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1551מספר  תב"ר

 מצלמות ותשתיות לעל"א )הגדלה( -1551תב"ר מס'  .ח

 לביטחון פנים )הגדלה( שרדמ -₪  88,290 – תקבולים

 הפנים )הגדלה( שרדמ -₪  8,982 -

 ₪ = מלווה )הגדלה( 2,728 -

 קבלניות )הגדלה(בודות ע -₪   100,000  –תשלומים 

 ₪  1,508,000 –לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 
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 9: בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

, הסדרי העלאה והורדה אלמוג, הקטנה וסגירת תב"ר. יש התנגדות? הימנעות? 1530תב"ר מספר  

 עבר פה אחד.  

 ורדה אלמוג )הקטנה וסגירת תב"ר(  הסדרי העלאה וה -1530תב"ר מס'  . ט

 מלווה )הקטנה( -₪  40,000 –תקבולים 

 קבלניות  )הקטנה(בודות ע -₪  40,000 –תשלומים 

 בקשתנו מול משרד התחבורה נדחתה.  

 לאחר ההקטנה התב"ר יעמוד על אפס ויבוטל.

 הצבעה: 

 9: בעד 

 פה אחד. אושר החלטה: 

 

 בני כשריאל:

 , חניות ברחוב האשל, הגדלה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1706מספר  תב"ר

 חניות ברחוב האשל )הגדלה(  -1706תב"ר מס'  .י

 מלווה )הגדלה( -₪  100,000 –תקבולים 

 קבלניות  )הגדלה(בודות ע -₪  100,000 –תשלומים 

 ₪  150,000לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך של 

 הצבעה: 

   9: בעד

 ה: אושר  פה אחד.החלט

 

 

 בני כשריאל:

 , טלפונים סלולריים. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1712תב"ר מספר 

 

 טלפונים סלולריים   -1712תב"ר מס'  .יא

 מלווה  -₪  91,318 –תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי   -₪  91,318 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9: בעד

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

. המבקר, קיבלת את התב"ר? אני מבקש 1547יש תוספת לסדר היום על עוד תב"ר אחד, תב"ר מספר  

עוד מישהו שלא קיבל? קיבלנו   יש  זה.  לו את  והספורט, שקל ממשרד התרבות    600,000להעביר 
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שקל ויהיה לנו מגרש דשא   900,000-שקל. סך הכול התב"ר הגיע ל  300,000אנחנו במצ'ינג מוסיפים  

 .  1547טי מאוד יפה לקהילה וזה יהיה בשכונת נופי הסלע. תב"ר מספר סינת

, מגרש דשא מלאכותי, סינתטי לקהילה, הגדלה, יש  1547אני מעלה את זה להצבעה, תב"ר מספר  

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 
 מגרש דשא מלאכותי )סינתטי( לקהילה )הגדלה( – 1547תב"ר מס'  .א
 

 עבודות פיתוח. רן ק -₪  300,000 -תקבולים 

 . קבלניות בודותע -₪   300,000 -תשלומים

 ₪   900,000 -ךלאחר ההגדלה יגיע התב"ר לס

 הצבעה: 

 9: בעד

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

 אני עכשיו עובר להודעות ראש העיר.  

 *אל"ף, אנחנו נאחל יום הולדת שמח לשמוליק המנכ"ל שלנו, היה לו יום הולדת השבוע. 

*דבר שני, אנחנו מאחלים למשפחת גץ ולתחיה ונתנאל מזל טוב להולדת הבן, שנקרא על שמו של  

נוריאל, אורי נוריאל, זה השם של הילד. מאחלים להם מזל טוב, שירוו הרבה נחת מגידולו ושירבו  

 ית משפחת גץ.שמחות בב

בחודש. את רוב הפעילויות עושים בבתי הספר ובמקומות   13-*יום המעשים הטובים, אנחנו עושים ב

אחרים. יעשו כאן דברים מאוד יפים, גם המשטרה עושה עבודה, היא תעשה ביחד עם המתנ"ס, היא 

יגיע מוחלשות.  למשפחות  ילדים  וגם  מוגבלויות  עם  ילדים  גם  לילדים,  פעילות  גם עושה  ו 

 מהמועדונים. שרה, את מתואמת איתם? 

 שרה קמינסקי: 

 כן.  

 בני כשריאל:

 אלינה, את מתואמת? ורפי, אתה מתואם עם המשטרה? 

 רפי אוברגוט: 

 כן.  

 בני כשריאל:

 זה יהיה בערך מארבע, ארבע וחצי, עד שעה שבע וחצי. 

 רפי אוברגוט: 

 .וחדות, אבל יהיה שם פעילויות. מה שציינת זה פעילויות מי 20יהיו שם כמעט 

 בני כשריאל:

כן, יהיו שם פרשים, יהיו שם כל מיני פעילויות של המשטרה איתם. ליצנים. תהיה שם גם ארוחה   

 וכיבוד טוב וזה רשום בהזמנות. אתה רוצה להוסיף על מה יהיה שם?  

 רפי אוברגוט: 

 פעילויות למען הקהילה, יוזמות.לא, אני רק אשמח שיזמינו אנשים להגיע לפעילויות האלה. אלה 

 בני כשריאל:
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גיא, תודיע למתנ"ס שהוא יכול להביא את הילדים לפעילויות. והילדים מהמועדוניות, בפרט את 

 האתיופים אני מבקש להזמין. שמוליק, תדאג לכך שהם יגיעו לשם. 

וד לאירוע שם, הדבר הבא, אירועי פורים. כמו בשנה שעברה, בשנה שעברה הייתה הצלחה גדולה מא

בערך    11זה הפנינג המוני. בערב יש למבוגרים הופעה פלוס נשף. במשך היום, ביום חמישי, משעה  

עד שעה שלוש בערך, ממש הפנינג יפה מאוד, המון המון פעילויות, לרבות גם הצגות שרצות כל הזמן 

תף ולראות את בהיכל התרבות ממש במחיר סמלי לילדים. אני מבקש מחברי המועצה לבוא ולהשת

הפעילות הזאת, פעילות ברוכה מאוד. בעזרת ה' יהיה לנו גם מזג אוויר טוב, אז בכלל שזה יהיה  

 משהו יפה. 

 גבי בר זכאי: 

 אבל אין תהלוכה, נכון?  

 בני כשריאל:

אין תהלוכה, אבל יש תחרות תחפושות על הבמה, יש הופעות, יש בובות. היום היה משהו מאוד יפה 

אל ואני ביקרנו שם. ראינו שיש שם סיפור הומוריסטי ויש תחפושות שם והצטלמו בספרייה, שמו

 שם. ממש יפה. היה גם שולחן הפעלה, ציירו ויצרו כל מיני סוגים של מסכות וכובעים.  

היה לנו ביקור של מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון וסגן השר. העלינו שני נושאים. האחד, הנושא של  

שקל, משהו כזה, לפיתוח    1,765,000. המנכ"ל העביר לנו בשמו של השר  המשך פיתוח פארק שמיר

הפארק. אנחנו מתעתדים גם לעשות שם, כמו שיש בית מורשת בגין, אבל לעשות משהו קצת יותר 

מוזיאון   את  שם  ולבנות  שמיר  בפארק  שמיר  מורשת  בית  כזה,  גדול  תקציב  לנו  אין  כי  קטן, 

כל   של  ושומרון,  ביהודה  השר ההתיישבות  עם  להסכם  גם  הגענו  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות 

אלקין, שהוא השר גם למורשת, והגענו להסכם גם עם מועצת יש"ע. הם בהתחלה חשבו לבנות את 

המוזיאון הזה, מוזיאון ההתיישבות, בירושלים, שכנענו אותם שעדיף שזה יהיה במעלה אדומים. 

יהודה ושומרון. אנחנו נתחיל פגישות גם עם    מעלה אדומים קרובה מאוד לירושלים, היא במרכז

התורמים שלנו בצרפת וגם עם המשרדים הממשלתיים כדי לאגם משאבים ולבנות את המוזיאון  

 הזה. 

גם  עלייה,  של  מאוד  גדולה  האצה  הייתה  שמיר  של  שבתקופה  מאחר  בטוח,  לא  זה  להיות,  יכול 

המועצות  ברית  של  עלייה  מוזיאון  גם  שם  נעשה  אנחנו  מאתיופיה,  וגם  לשעבר  המועצות  מברית 

 לשעבר. אני מקווה לקדם את זה. 

 

 גבי בר זכאי: 

 במסגרת פארק שמיר? 

 

 בני כשריאל:

ר, בתוך פארק שמיר. איפה שנמצאים הפסלים היום, לעשות את זה שם. כן, במסגרת פארק שמי

אם זה יצליח, זה נמצא עכשיו רק בחיתולים, במשאים ומתנים, בדיבורים וכדומה. אני משער שזה 

כשנה ייקח  זה  אפשר -יצליח,  אי  אבל  אופטימי,  ואני  טובה  דרך  רואה  אני  אבל  לביצוע,  שנתיים 

 ח.להבטיח. עדיין אי אפשר להבטי

הדבר השני, אנחנו ביקשנו שיפוץ של מרכז כיכר יהלום. יש שם נשירת אבנים במרכז יהלום, הבטיחו  

שקלים, שזה יהיה פחות או יותר   180,000-ל  160,000לנו שקודם כל יתקצבו לנו תקציב לתכנון, בין  

ה. יש . אנחנו גם נקבל השתתפות תקציבית לשיפוץ המבנה הז2019או במשך    2018או בסוף שנת  
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מקומות שממש האבנים נושרות, צריך לשפץ את המקום הזה, לסדר אותו, גם מבחינה חזותית הוא 

 לא נראה טוב. אלה ההודעות שיש.

 

 בוריס גרוסמן: 

עושים כמה   11-מ האוטובוסים במעלה אדומים. אנחנו  בקווי  שינוי משמעותי מאוד  יהיה  במרץ 

לפארק שמיר מתבטל, כי לשם לא נוסעים בכלל,    29מתבטל, אוטובוס    173ביטולים, קו אוטובוס  

מגבעת התחמושת שמונה נסיעות   07-מקסימום שני אנשים ביום, לא יותר מזה. אנחנו מוסיפים ל

-מגבעת התחמושת. בתוספת ל  178, כמו  168, אבל מגבעת התחמושת. וגם  177זה כמו   167. 167-ב

נסיעות. אנחנו מוסיפים אוטובוס   22,  176טובוס  , או06,  03-נסיעות ליום. אנחנו מוסיפים ל  18זה    07

, למישור אדומים. זאת אומרת 07, גם דרך מרכז העיר,  06-משש בבוקר עד שתים עשרה בלילה, מ  23

נסיעות.  33הוא לוקח את כל המפעלים, כל המקומות, גם איפה שאנשים גרים שם, בכל מקום, זה 

נו התחלנו. קנו שני אוטובוסים בשבילנו, צריכים שאנח  129זה אחרי שלוש שנים שיש כבר אוטובוס  

לקנות עוד שני אוטובוסים. מלחה והדסה עין כרם, יהיו חמש נסיעות לשם, משש וחצי בבוקר, ושש  

מיני   לכל  וגם  כרם  עין  להדסה  גם  עבודה,  במקומות  גם  זה  בחזרה,  מאוד  נסיעות  זה  מקומות. 

 נבדוק אם צריכים לשנות משהו.  משמעותי. זה שלושה חודשים בדיקה ואחר כך אנחנו

 דובר:

 יהיה פרסום בעיתון? שאנשים יידעו?  

 בוריס גרוסמן: 

 מחר ובשבוע הבא. מחר יהיה פרסום מלא, כל האוטובוסים, כולל קווי לילה, יהיה גם פרסום מחר.

 

 אבי רחמים: 

משרתים , שנותנת הטבות ל1447אני רוצה להעלות הצעה שצריך לבחון אותה, יש החלטת ממשלה 

לו   לתת  יכולה  המקומית  הרשות  פעיל,  מילואים  שעושה  מי  אני    5%במילואים.  בארנונה.  הנחה 

 . חושב, בני, ש 

 

 בני כשריאל:

אני מכיר את הנושא הזה, אני מאוד מכבד את אנשי המילואים, יש לנו גם מילואימניקים פה בין  

חברי המועצה. הנושא הזה נמצא בדיון בין מרכז השלטון המקומי לשר הפנים, מי יממן, המימון  

 צריך לבוא גם דרך מענקי האיזון כי ישנן רשויות מקומיות שמקבלות מענק איזון ומענק האיזון לא

לוקח בחשבון את ההנחה בארנונה. לכן יש עכשיו דיון מי יממן את מענק האיזון. אם אנחנו ניתן  

את ההנחות אנחנו צריכים לקצץ במקומות אחרים, כמו בחינוך, רווחה, ביטחון וכל דבר, וזה המון  

ישו כסף. בפרט ביישובים כמו שלנו, שיש הרבה משרתים. אז אנחנו נראה מה ייצא. בינתיים לא הג

את ההצעה הזאת , זו הצעה של השר בנט, שהוא לא התייחס בתחילה, כשהוא העלה את הנושא 

הזה, הוא רצה כנראה לקבל הרבה תשואות מהמילואימניקים, אבל הוא לא לקח בחשבון שישנן 

אני בעד  פתרון.  לאיזה שהוא  להגיע  ולכן צריכים  לקרוס מהדבר הזה  רשויות מקומית שעלולות 

 . להוריד ל 

 

 אבי רחמים: 

 לא, אני בטוח שאתה בעד. 
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 בני כשריאל:

 אין אחד מאיתנו שהוא לא בעד, אנחנו כולנו בעד, צריכים לדעת איך עושים את זה.  

 

 אבי רחמים: 

 תודה.   

  

 בני כשריאל:

 .62יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? אני סוגר את ישיבה מספר 

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה

 
 

 
 


