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 פרוטוקול  

 
 מישיבת עיריית מעלה אדומים 

 
 2018באוגוסט  15יום רביעי, ד' באלול התשע"ח, 

 

 נוכחות
 

 ראש העיר -מר בני כשריאל                              נוכחים:
 ראש העיר ממלאסגן ו -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר   –מעין מור  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים     

 חברת מועצת העיר   –אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  – גבי בר זכאי  רתגב

 חבר מועצת העיר   –ר רוני טורטן וקטוד

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 
 חברת מועצה –שרה קמינסקי גברת                            חסרים:

 

 נציג משרד הפנים –עוזי בלשאי                נוכחים נוספים: 
   מנהל הבחירות –מר גרשון לוקיי   

    

 

 מנכ"ל העירייה–מר שמוליק חנוך                             משתתפים: 
 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 העירייהדובר  –מר חיזקי זיסמן   

 בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר  וזרתע –ענת רחמים  רתגב  
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 על סדר היום:
 

 הצבעה על הגדלת היקף חוזה מבנה המפעם. .1

 דברי הסבר מאת מר עוזי בלשאי, מנהל הבחירות במעלה אדומים. .2

 הזדהות חברי המועצה לפי סיעות. .3

הבחירות, ממלאי מקומם ובא כוח מטעם כל הגשת שמות נציגי חברי המועצה בוועדות   .4

 סיעה.

 בחירת ועדת בחירות.  .5

 מינוי ועדת משנה לטיפול בקולות החיילים.   .6

 

 שיבת המועצה י
  

 בני כשריאל:

זה  את  להעביר  רוצה  אני  אבל  חתמתם,  כולכם  הבחירות,  לגבי  הישיבה  את  מתחיל  שאני  לפני 

ה חסרה. אני רוצה להעלות את ההצעה כהחלטת מועצה, משום שחסרה כאן חברת מועצה אחת, שר

 הזאת להצבעה. יש מתנגדים?  

 

 גיא יפרח:

 תעשה קודם כל הסכמה שמעלים את זה. 

 

 בני כשריאל:

 לא צריך, אני מעלה את זה להצבעה. יש מתנגדים?  

 

 יחיאל וקנין: 

 על מה?  

 

 בני כשריאל:

 על מה שחתמת עכשיו.  

 

 יחיאל וקנין: 

 מה? אתה מעלה להצבעה כלום?  

 

 בני כשריאל:

אני מעלה להצבעה את ההחלטה. אתה רוצה שאני אקריא את זה? אני אקריא את זה. אני חשבתי  

 ...ש 

 

 יחיאל וקנין: 

 לא, קראתי, אבל בשביל הפורמליות.
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 בני כשריאל:

יר מאשרת את אין בעיה, אתה צודק. אוקיי. הגדלת היקף חוזה מבנה המפעם, החלטה: מועצת הע

 . יש מתנגדים? יש נמנעים? עבר פה אחד.44.5%הגדלת היקף חוזה מבנה המפעם עד 

 

 גבי בר זכאי: 

 זה הכול בעלות שלהם, נכון? 

 

 קריאה:

 . נכון, משרד הפנים מממן הכול 

 

 בני כשריאל:

 נדמה לי שאנחנו גם מקבלים תקורה.

 

 הצבעה: 

 14 – בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

אני רוצה להציג בפניכם את מר עוזי בלשאי, הוא מנהל אזור הבחירות שלנו, בעיר שלנו. אני רוצה 

 לתת את רשות הדיבור למר בלשאי לדברי הסבר על מהלך הבחירות שלנו. בבקשה. 

 

 עוזי בלשאי:

ם גרשון לצורך  קודם כל שלום וערב טוב. אני התחלתי לעבוד כבר, פגשתי את בני ואני עובד יחד ע

 הכנת הבחירות. עשינו סיור קלפיות, הוצאנו קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות.  

 

 גבי בר זכאי: 

 אתה נציג משרד הפנים, נכון?  

 

 עוזי בלשאי:

אני נציג משרד הפנים, כן. הוצאנו קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות, יש לי כבר רשימה די גדולה של  

 80ת להיבחן במחשב ומי שימשיך הלאה את התהליך, יעבור בציון מועמדים, היום תצא גם אפשרו

 את הבחינה, ימשיך לשלבים הבאים עד שימונה על ידי ועדת הקלפי למזכיר בקלפיות שיש פה. 

המטרה של הישיבה היום, זו ישיבת הזדהות, אני מניח שרובכם או כולכם יודעים בדיוק מה זה, 

בר מועצה יזדהה, יודיע מי בא כוחו ומי ממלא מקומו. אבל ישיבת הזדהות, המטרה שלה שכל ח

כאילו כל  - -  -בישיבת הזדהות גם מי שלא מתכוון להתמודד יכול להזדהות והוא מקבל את אותם 

מי שנמצא כאן, כל מי שהוא חבר מועצה יכול להזדהות, מי שלא נמצא פה יכול להודיע בכתב לך  

 בכתב. באוגוסט, לעשות את ההזדהות  27-ולי עד ה
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 בוריס גרוסמן: 

 זה משהו חדש, לא? 

 

 עוזי בלשאי:

 אני לא יודע אם זה חדש, אני פעם ראשונה, אבל זה כתוב בהוראות.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 יהודה יכול לנסוע לחוץ לארץ. 

 

 עוזי בלשאי:

 בסדר, אז הוא יקדים את ההנאה.  

 

 אייל פישלר: 

 אני צריך לשלוח לך בכתב, לאיזה כתובת? גרשון? 

 

 עוזי בלשאי:

כן, גרשון זה מצוין. זה אותו הליך, הוא צריך להודיע את שם הסיעה שהוא חבר בה ואת השם של  

בא הכוח שלו, כמו שנעשה כאן. שני חברי סיעה מאותה סיעה שמזדהים עם  באי כוח שונים אנחנו  

נדבר על האותיות והכול. שני חברי סיעות שונות שמזדהים עם    רואים אותם כסיעה נפרדת, תיכף

אותו בא כוח, רואים אותם כסיעה אחת, אז אני מניח שאתם יודעים מה אתם עושים, אבל רק 

 שתבינו את העניין הזה. 

מבחינת האותיות, הרשימות שרצים איתן, אתם תיתנו לי היום את האותיות, אבל זה לא מחייב,  

 ביום של הגשת המועמדות, שם זה מה שמחייב, היום זה רק לצורך ההזדהות.האותיות נקבעות 

אני מאוד רוצה שהיום, במהלך הישיבה הזאת, או אחרי השלב של ההזדהות אנחנו גם נבחר את 

 ועדת הבחירות כדי שנוכל להמשיך להתקדם בתהליכים. 

מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני אקרא את השמות ואת תעודת הזהות של כל אחד כאן והוא יגיד לי  

 מי בא הכוח וממלא המקום ועם איזה סיעה הוא מזדהה כמובן. בני.  

 

 בני כשריאל:

 בני כשריאל, מזדהה עם 'כחול לבן', אותיות ל"ב. בא הכוח שלנו זה גיא יפרח.  

 

 גרשון: 

 ממלא מקום? 

 

 אל:בני כשרי

 אני אתן לך יותר מאוחר.  

 

 עוזי בלשאי:
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 ...גיא. אני מבין ש 

 

 גיא יפרח:

 אני מזדהה עם 'כחול לבן', אותיות ל"ב. 

 

 עוזי בלשאי:

 דודו מתתיהו.  

 

 דודו מתתיהו: 

 דודו מתתיהו, ל"ב, 'כחול לבן'.  

 

 עוזי בלשאי:

 גיא, אתה ממלא מקום ובא כוח זה גיא? 

 

 בני כשריאל:

 בא כוח זה גיא יפרח, של כל הסיעה שלנו.  

 

 עוזי בלשאי:

 מעין.

 

 מעין מור:

 'כחול לבן', אותיות ל"ב. 

 

 עוזי בלשאי:

 רפי אוברגוט. 

 

 רפי אוברגוט: 

 'כחול לבן', אותיות ל"ב.

 

 עוזי בלשאי:

 יהודה אסרף.

 

 יהודה אסרף:

 'כחול לבן', אותיות ל"ב.

 

 עוזי בלשאי:

 בוריס גרוסמן. 

 

 בוריס גרוסמן: 
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 'מעלה ביתנו', אות ל', בא כוח אינה זילברגרץ. אתה רוצה תעודת זהות?  

 

 עוזי בלשאי:

 כן, אם יש לך כן.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 . ממלא מקום בוריס גרוסמן. 303743439

 

 עוזי בלשאי:

 יש לך תעודת זהות שלו? 

 

 בוריס גרוסמן: 

 . זה שלי.  11379641

 

 עוזי בלשאי:

 רחמים.אברהם 

 

 אבי רחמים: 

 'מעלה ביתנו', אות ל', בא כוח אינה זילברגרץ. בוריס גרוסמן ממלא מקום.  

 

 עוזי בלשאי:

 אלינה אייזנברג. 

 

 אלינה אייזנברג:

 'מעלה ביתנו', אות ל', אותו דבר, אינה ובוריס.  

 

 עוזי בלשאי:

 גבי בר זכאי. 

 

 גבי בר זכאי: 

שהקמתי סיעה שנקראה 'כולנו במעלה', הסיעה הזו נסגרת כן. אני ארחיב קצת, ברשותך. מאחר  

 ואני מזדהה עם סיעת 'כחול לבן', ל"ב.

 

 עוזי בלשאי:

 רוני טורטן.  

 

 

 רוני טורטן:

 רוני טורטן, במילעל ובסגול.  
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 עוזי בלשאי:

 ומה המשמעות של השם? מאיפה זה בא? 

 

 רוני טורטן:

 יש לך זמן? אני אספר לך. 

 

 עוזי בלשאי:

 חר כך.  אז א

 

 רוני טורטן:

 ... טורטן בגרמנית זה עוגות, אז יכול להיות 

 

 בני כשריאל:

 אולי זה מעוגת טורט, לא? 

 

 רוני טורטן:

שזה  היהודי',  'הבית  סיעת  עם  מזדהה  אני  אחרת.  בהזדמנות  אבל  מהתלמוד,  גם  משהו  עוד  יש 

 אותיות ב"ב.  

 

 עוזי בלשאי:

 מי בא כוח וממלא מקום? 

 

 רוני טורטן:

 בא כוח זה אייל פישלר. ממלא מקום ברנדה פרבר.

 

 עוזי בלשאי:

 יש לך תעודות זהות שלהם?  

 

 רוני טורטן:

 אני אביא לך כתוב אחר כך, רשום אצלי.  

 

 עוזי בלשאי:

 אוקיי, בסדר. יחיאל וקנין. 

 

 יחיאל וקנין: 

 ש"ס המפלגה, ש"ס האותיות. בא כוח חיים ביטון.  

 

 עוזי בלשאי:
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 יש לך מספר זהות שלו?  

 

 יחיאל וקנין: 

 לא. 

 

 עוזי בלשאי:

 ממלא מקום?  

 

 יחיאל וקנין: 

 כרגע אין.  

 

 עוזי בלשאי:

 גמליאל גילי כהן.

 

 גילי כהן: 

הצטרפתי  שנים  כשלוש  לפני  אדומים',  מעלה  'התחדשות  עצמאית  בסיעה  התמודדתי  כן  גם  אני 

שיהיה   יפרח,  גיא  כוח  בא  ל"ב,  האותיות  לבן',  'כחול  ברשימת  תומך  אני  לבן',  'כחול  לרשימת 

 בהצלחה. 

 

 עוזי בלשאי:

 אני מבין ששרה איננה, נכון?  

 

 בני כשריאל:

 , היא תגיד לגרשון.טוב

 

 עוזי בלשאי:

 אייל.

 

 אייל פישלר: 

 הבית היהודי, ב"ב.  

 

 בני כשריאל:

 הוא יושב ראש הסיעה של ב"ב.  

 

 אייל פישלר: 

 .תקבל גם את מספרי תעודת הזהות 

 

 בני כשריאל:

 תגיד לו את השמות ותביא לו אחרי זה, לגרשון.. 
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 אייל פישלר: 

 . אחר כך  הורביץ פרבר היא ממלאת מקום אני בא כוח וברנדה 

 

 גרשון: 

באוגוסט להשלים את הפרטים האלה.   27-כל מי שלא מסר פרטים או שחסר פרטים אני מבקש עד ה

על   העיר  ולראש  הבחירות  למנהל  בכתב  להודיע  יכולה  הזה,  במקרה  שרה  רק  נמצא,  שלא  ומי 

 באוגוסט.  27-ההזדהות שלה עד ה

 

 דובר:

 גרשון, מה המייל שלך? 

 

 גרשון: 

 עירייה. וההמשך של ה gl@mamהמייל שלי, 

 

 עוזי בלשאי:

 כתוב כאן, מספר נציגי כל סיעה בוועדת הבחירות יהיו כמספר חברי הסיעה בהזדהות.  

 

 בני כשריאל:

 בסדר, אוקיי. 

 

 עוזי בלשאי:

 אנחנו נעבור לשלב של בחירת ועדת הבחירות. כל נציג יכול לבחור את הנציג שלו לוועדת הבחירות. 

 

 בני כשריאל:

 אני רוצה לדבר בשם הסיעה שלי. 

 

 אבי רחמים: 

 כמה אנשים יש בוועדה? 

 

 עוזי בלשאי:

 .  14, אז 14אתם פה 

 

 אייל פישלר: 

 אם שרה לא נמצאת פה, אז זה אומר שאין לה נציג? 

 

 עוזי בלשאי:

 אני אבדוק את זה. הסיעה יכולה להודיע על הנציגים שלה. 
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 אייל פישלר: 

 .  היא צריכה לבדוק עם הסיעה

 בוריס גרוסמן: 

 זה הרבה?  14-סליחה, שאלה. אתה לא חושב ש

 

 עוזי בלשאי:

 ...נכון, אבל זה הכללים, אני לא ממציא אותם. הבאתי אפילו את ה 

 

 גיא יפרח:

 אני זוכר, כמוך, שהיה נציג אחד מכל אחת, אבל לא משנה.

 

 בוריס גרוסמן: 

 מכל סיעה הייתי עושה אחד. 

 

 גיא יפרח:

 אבל זה הנוהל.  

 

 גרשון: 

אני רוצה להבהיר, לוועדה הזאת אין הרבה עבודה, היא תתכנס אולי פעמיים או שלוש עד הבחירות, 

 יש לה שלוש או ארבע החלטות לקבל, לכן אין פה איזה עומס גדול על האנשים.

 

 בוריס גרוסמן: 

 אתה רוצה עכשיו נציג?  

 

 עוזי בלשאי:

 כן.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 , צריך להיות טלפון?067520197עזרא, תעודת זהות  אז ג'קי

 

 עוזי בלשאי:

 לא צריך.

 

 בוריס גרוסמן: 

 . 059141788אלי דוד, תעודת זהות 

 

 גרשון: 

 כמה הוא נותן עכשיו? שלושה.
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 בוריס גרוסמן: 

 בינתיים שניים. 

 

 בני כשריאל:

 . חברי הסיעה שלנו יהיו חברי ועדת הבחירות, אני אתן לך את כל השמות אחרי זה, חבל 

 

 גרשון: 

 כולל כל מי שהזדהה פה?

 

 בני כשריאל:

 בחודש.  27-כל מי שהזדהה איתנו הם חברי ועדת הבחירות, את ממלאי המקום אני אתן לך עד ה

 

 גרשון: 

 אוקיי.  

 

 עוזי בלשאי:

 אייל. 

 

 אייל פישלר: 

 ועדת בחירות אחד זה אני וממלא מקום משה אקנין. אחר כך אני אתן לך מספרים. כתוב.  חבר

 

 גבי בר זכאי: 

 אתה יכול להגיד, הוא רושם. 

 

 עוזי בלשאי:

 טוב, בסדר.  

 

 גיא יפרח:

 לא ממלא מקום, אתה צריך שניים.

 

 אייל פישלר: 

   .אני וממלא המקום 

 

 דוברת:

 הזדהתה. אבל הוא לא יכול, כי שרה לא 

 

 אייל פישלר: 

 שאני אגיד גם בשביל רוני? מאותה סיעה? 
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 בני כשריאל:

 אתה יכול, בטח. גבי גם כן אצלנו כבר. היא חברת ועדת בחירות אצלנו.

 

 אייל פישלר: 

 נתן בן שושן, ממלא מקום יונתן רזיאל. 

 

 גרשון: 

 רגע, מי הנציג?

 

 אייל פישלר: 

 . נתן בן שושן נציג 

 

 בוריס גרוסמן: 

 ...לא, כל אחד אחד. אין ממלא מקום, זה 

 

 אייל פישלר: 

 לא, רוני בעצמו לא רוצה להיות.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 אבל או סגן או ממלא מקום, יש אחד אחד. 

 

 אייל פישלר: 

 נתן בן שושן. ממלא מקום יונתן רזיאל.    

 

 עוזי בלשאי:

 בסדר.  

 

 יחיאל וקנין: 

 אני.

 

 גרשון: 

 אתה ועדת הבחירות, וממלא מקום? 

 

 יחיאל וקנין: 

... 

 

 עוזי בלשאי:

 טוב, אז בוא נלך לבחירת יושב ראש ועדת הבחירות.  
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 בני כשריאל:

 אני מציע את גיא יפרח כיושב ראש ועדת הבחירות. 

 

 עוזי בלשאי:

 להעלות את זה להצבעה.  

 

 בני כשריאל:

 מי בעד? 

 

 דובר:

 בני, אני חושב שהוועדה בוחרת את היושב ראש. 

 

 בני כשריאל:

 אני עושה מה שאומרים לי פה, מה שעוזי אומר.  

 

 יחיאל וקנין: 

 בסדר, גם בוועדה יש רוב, תעביר. 

 

 בני כשריאל:

הם   27-אוקיי, מינוי ועדת משנה לטיפול בקולות החיילים. אני חושב שהוועדה תמנה, אוקיי? עד ה

 ... כבר 

 

 עוזי בלשאי:

 לא, זה לא דחוף.

 

 בוריס גרוסמן: 

 ... לגבי חיילים, לא אנשי ועדת ה 

 

 בני כשריאל:

 ועדת משנה, מתוך הוועדה ניקח ועדת משנה.

 

 גרשון: 

  ...היא תבחר שלושה אנשים ל 

 

 בוריס גרוסמן: 

 מתוך הוועדה הזאת? 

 

 בני כשריאל:



 15/8/18 ביום  –  69 ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'
 

 15 

אל תדאג, אתה תהיה שם. יהיה לכל אחד, לכל סיעה יהיה נציג, אוקיי? מבטיח לכם. אנחנו לא נפגע 

 בשום סיעה, לכל סיעה יהיה נציג. 

אני רוצה לומר, ברשותכם, כמה דברים. הישיבה הזאת לא תהיה הישיבה האחרונה לפני הבחירות, 

יש לנו גם כמה תב"רים להעביר, אבל ראשית אני רוצה  ישיבה אחת, כי  אני מאמין שתהיה עוד 

להודות לגבי שהיא תומכת ומזדהה איתנו. אני חושב שהחברות בינינו הוכיחה את עצמה, למרות 

רות או הוויכוחים וכו' חזרנו חזרה להיות ידידים טובים ואני מאחל לך המשך הצלחה בכל כל המרי

 מה שתעשי.  

תודה שנייה לכל חברי המועצה שעבדו יחד למען טובת העיר, לא היו כמעט ויכוחים על האינטרס 

 האישי בכלל, אלא אם היה ויכוח אז הוויכוח היה על האינטרס הקהילתי, טובת הקהילה והעיר

 עצמה. 

תודה שלישית אני רוצה להגיד לגילי כהן, שהוא נבחר בזכות עצמו, הוא הביא את הבוחרים שלו 

והצטרף ל'כחול לבן', היה לנו שיתוף פעולה פורה וטוב ועל כך הרבה תודה. אני מאחל לך המשך 

הצלחה. אתה ביקשת לקחת פסק זמן מהפוליטיקה ואנחנו מכבדים את זה ומאחלים לך הצלחה  

 ה ולי אין ספק שאתה תחזור חזרה בסופו של דבר.  רב

אני רוצה לאחל לוועדת הבחירות ולכולנו שיהיו לנו בחירות הוגנות ושיטפלו בהגינות בכל דבר ודבר,  

לתת לכל אחד ואחת את הזכות לבוא ולהצביע. כמו שהיינו באמת מועצה שכמו שאמרתי, מועצה 

ווה מאוד ואני גם מאמין שלא יהיו הכפשות, לא יהיה  שטובת העיר לפניה, כך גם בבחירות, אני מק

לשון הרע אחד על השני, יהיו בחירות, מערכת בחירות נקייה עם כבוד הדדי לכל אחד ואחד, לכל 

סיעה, בין הסיעות ובין חברי המועצה ובין המתמודדים. יש גם מתמודדים חדשים ברשימות אז אני  

כולנו המשך פעילות פורייה למען העיר הזאת. העיר מאחל לכולנו הצלחה בבחירות, אני מאחל ל

בכל  לתושבים שלה  השירותים  מרב  את  שנותנת  איכותית  עיר  וטוב,  יפה  בקצב  התפתחה  הזאת 

הפונקציות של העיר וכאן לכל אחד ואחד היה תפקיד, לכל אחד ואחד היה תיק שהוא טיפל בו וכל 

עיר שלנו פורחת, משגשגת, בכל הקדנציות אחד ואחד טיפל בתיק בצורה הטובה ביותר, משום כך ה

אגב, זה לא רק הקדנציה הזאת, הייתה לנו קדנציה קודמת והיו עוד קדנציות אחרות. אני מוקיר  

תודה לכל אלו שהיו במועצה. גבי הייתה ממלאת מקום ראש עיר ועשתה עבודה יפה מאוד, החותם 

 כולם אני מאחל הצלחה רבה.שלה על העיר מוכר וידוע וכך גם שאר חברי המועצה. אז ל

אני רק רוצה גם להוסיף, היום הובא לידיעתי הנושא הזה שגם אם יש מועמד יחיד לראשות העיר  

מצביעים, לא בעד ולא נגד, אלא מצביעים בפתק צהוב עם השם שלו, של המועמד לראש העיר, או 

 פתק ירוק חלק, לקלפי, אלה שמתנגדים שמים פתק ירוק.  

  

 גבי בר זכאי: 

 יש נמנעים? 

 

 בני כשריאל:

 אתה לא אמרת לי, אתה לא ידעת, אני בדקתי את זה. אז, גרשון, בבקשה. 

 

 דובר:

 אני יכול להוסיף מילה?   
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 גבי בר זכאי: 

 רגע, תבהיר את זה, זה חדש, אני לא מכירה את זה. 

 

 בני כשריאל:

ר שאני מועמד יחיד, אז יש מאח   -  -  -גם אם יש מועמד יחיד, על הפתק הצהוב רושמים את שם ה  

את בני כשריאל, או שמים אותו עם השם בתוך מעטפה לראשות העיר, מי שמתנגד לי שם פתק ירוק  

רוצה  אתה  שלה.  והאותיות  הרשימה  עם  הפתק  את  שם  הוא  שנייה  במעטפה  כמובן  כלום.  בלי 

 להוסיף? תראה להם כמה פתקים.

רק תראה להם את זה, כדי שיראו את   -  -  -יעה  פתק למועצה זה פתק לבן, שהאותיות של אותה ס 

 זה, כדי שזה יהיה מובן לכולם. 

 

 גרשון: 

זו הצורה של הפתק הירוק והפתק הצהוב שעליו אמור להיות שם המועמד. פתק לבן למועצה, שעליו 

 האותיות ושם הרשימה. הפתק הסגול זו בדיחה, זה סתם.

 

 בני כשריאל:

 גילי, בבקשה.

 

 גילי כהן: 

לכהן כחבר    2004שנה כחבר מועצת העיר, התחלתי בשנת    14טוב, פטור בלא כלום הרי אי אפשר.  

המועצה, שימשתי במגוון תפקידים, מחזיק תיק התעשייה, יושב ראש ועדת הביקורת, מחזיק תיק 

הספורט, אני חושב שהייתי כמעט ברוב הוועדות במועצת העיר, בעירייה, נהניתי מכל רגע, עשיתי  

כול באהבה ומאהבה אמיתית לעיר שלנו. יש לנו עיר מדהימה, עיר נפלאה, היה לי את הכבוד  את ה

להיות חבר המועצה הכי צעיר עד שגיא הגיע. באמת נהניתי מכל רגע להיות חבר מועצת העיר. יצאתי 

לפסק זמן מתוך מחשבה מעמיקה, לא מתוך איזה שהוא תסכול או איזה שהוא משהו באמת. אחרי  

ללכת לעשות לביתי, למשפחתי. כמובן שמי שרגיל להתנדב ורגיל לתרום ומי שרגיל להיות    שנה  14

 תמיד יהיה שם. כמובן שאני אהיה בעיר, זו העיר שלי. 

ובהזדמנות הזו, בני, החותם  שלך על העיר הזאת חתום בכל מקום בעיר, אם בגני המשחקים, בתי 

הווה דוגמה, הרבה לוקחים אותך, באמת, אין לי הספר, חינוך, ספורט, ביטחון. אתה ראש עיר שמ

אינטרס, הרבה לוקחים אותך כמודל לחיקוי. ראיתי את ראש עיריית מבשרת שלא מזמן פרגן לך 

שם ומנסה לחקות אותנו. יהיה לו קשה, ייקח לו כמה שנים, אבל באמת להודות לך, לא רק בשמי, 

 יש לי את הזכות.  בשם ילדיי, בשם משפחתי, בשם תושבי מעלה אדומים, 

לגיא, שעושה עבודה נפלאה, הביא פה תרבות והביא אהבה לנוער, לכולם. לבוריס, סגן ראש העיר, 

, לכל חברי מועצת העיר שבאמת עושים את העבודה, עבודת 2004שהתחלנו את הדרך יחד בשנת  

סמוך ובטוח    קודש, בהתנדבות מלאה מתוך אהבה, מתוך אידיאולוגיה. אני רוצה להודות לכם, אני

שתהיה פה מערכת בחירות נפלאה, מערכת בחירות דמוקרטית, מערכת בחירות ללא הכפשות, ללא 

השמצות, ללא, אתם יודעים, כל הרשתות החברתיות, כי בסוף זה הפנים שלנו, זה העיר שלנו, זה 

 הנוער שלנו, זה הילדים שלנו.  
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שעושים עבודה נפלאה למען תושבי העיר,   אני מפה באמת רוצה להגיד תודה ענקית לעובדי העירייה 

אני רוצה להגיד תודה ענקית ענקית ענקית לתושבי מעלה אדומים. יש לנו תושבים נפלאים, תושבים 

שתגדל  העיר,  למען  ונצליח  נעשה  ה'  ובשם  רבה  הצלחה  מפה  לכולם  לאחל  רוצה  אני  מדהימים. 

 המון המון תודה על הכול, תודה רבה. ותתחזק, נבנה, נחנך ובהתרגשות רבה אני רוצה להגיד לכם 

 

 בני כשריאל:

 עוד מישהו רוצה זכות דיבור? בבקשה, בוריס.  

 

 בוריס גרוסמן: 

גם אני מצטרף. מה שבני אמר, גם בני וגם גילי. אני עוד פעם רוצה לחזק, אני מאוד מאמין ומקווה  

שתהיה עבודה נקייה, אמיתית, צודקת, יום עד הבחירות,     80,  70שבזמן הבחירות, נשארו לנו כמה?  

דמוקרטית, כמו שגילי אמר, ללא הכפשות, שאף אחד לא יפריע לשני, שאנחנו נמשיך בעזרת ה' יום 

להיות  שניפגש. בזמן הבחירות כולם אקשן, אבל אחרי הבחירות אנחנו חוזרים  אחרי הבחירות, 

שנה, אז בזמן הבחירות מתחילים   23-22כולם ביחד וזה מאוד מאוד חשוב. אני, ברוך ה', כבר מכהן  

אקשן, אחר כך מתחילים עוד פעם להיות ביחד. אז בואו נעשה גם בזמן הבחירות, שאנחנו נהיה  

פחות או יותר ביחד, לא לעשות כל מיני קונצים אחד לשני, כי קורים דברים, כי קורים דברים ואני  

 מאמין שלא יקרו. תודה. 

 

 בני כשריאל:

 אייל, בבקשה.

 

 ייל פישלר: א

אני מצטרף לדברים של בוריס בהקשר הזה. מה שנאמר קודם, כולנו רוצים לנהל מערכת בחירות  

יפה, נקייה, טובה, תוך תחושה טובה של אחד עם השני גם כשיש תחרות. מה שרציתי להוסיף קודם, 

ירת את במסגרת התודות לכולם, להגיד מילה לרוני, שקודם היית עם גבי, עכשיו אתה איתנו, שש

העיר, את התושבים, את מועצת העיר בנאמנות, גם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הזאת, אז ראוי  

גם להגיד שאתה ממשיך כרופא פה בעיר בלי להפסיק, אבל גם במסגרת השולחן הזה ימשיך לעזור  

 לנו. 

 

 אבי רחמים: 

עלה, הרבה טוב עשה והוסיף  אני גם רוצה לפתוח ברוני טורטן, אני רוצה להגיד שהוא איש משכמו ומ

 המון לאינטליגנציה של המועצה והרבה תודה, רוני. אני מקווה שמי שייכנס יהיה לפחות ברמה שלו. 

 

 רוני טורטן:

 תודה רבה. 

 

 בני כשריאל:

 גיא, בבקשה.
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 גיא יפרח:

שאנחנו  אני קודם כל מצטרף לדברים שנאמרו פה, אני חושב גם בכל הסיעות, בלי יוצא מן הכלל,  

יוצאים למערכת בחירות ואני חושב שגם בקדנציות הקודמות ידעה מעלה אדומים בסך הכול לעשות 

את הדברים כמו שצריך ולא להכפיש אחד את השני, כל אחד אמר למה הוא ולא למה האחרים לא. 

 אני מצטרף לדברים האלה לגמרי. 

ה שהוא קשר מיוחד, אני חושב, עוד לפני אני רוצה להגיד תודה לגילי. גילי ואני הצלחנו להיות באיז

עשר שנים, כשנכנסנו למועצת העיר והוא באצילות הצטרף ל'כחול לבן', אני חושב, בלי לבקש שום 

דבר וגם עכשיו, כשהוא מסיים, לא מסיים, לוקח פסק זמן, חשוב להגיד שזה רק פסק זמן, גם עכשיו 

 לי. זה לא ברור מאליו וזה יפה מאוד.  הוא עושה את זה באצילות מיוחדת, ובאמת תודה, גי

אני רוצה להגיד תודה לגבי. גבי, הפתעת אותי. הפתעת אותי כי לא ידעתי מזה, אבל נראה לי שבאמת 

את מהמייסדים של 'כחול לבן', אז בשבילך את לא מצטרפת ל'כחול לבן', את בעצם חוזרת לבית 

 שאת הקמת וזה מרגש ותודה.  

ורטן, שעוזב, לצערי, את מעלה אדומים ולכן הוא לא יתמודד, אני משער, ולרופא שלי, ד"ר רוני ט

 . בבחירות הקרובות, להגיד לך תודה רבה. אני מסכים עם מה שאבי אמר, הכנסת הרבה 

 

 בני כשריאל:

 על זה שהוא בריא.

 

 גיא יפרח:

א רגע  עזוב  יפרח. אבל  רופא שלנו במשפחת  עכשיו  רביעי שהוא  דור  זה שאני בריא.  ת העניין  על 

האישי, גם בעניין הציבורי. לא תמיד הסכמנו על הכול, אבל תמיד זה היה בסבר פנים יפות, בנימוס, 

 במכובדות, בהוגנות. תודה 

 

 רוני טורטן:

 תודה רבה. 

 

 בני כשריאל:

רבותיי, עוד מישהו רוצה לומר? גרשון, קודם כל ניתן לחברי המועצה. חברי מועצה? יהודה, מעיין? 

 דודו? 

 

 הודה אסרף:י

אני רוצה להודות לגבי, באמת שהיא ריגשה אותי בצורה מדהימה. אני רוצה גם להתנצל בפניה אם 

התווכחנו בקטע האישי, זה לא היה אישי. דיברנו רבות על הנושא הזה ובאמת הפתעת אותי, אני  

בר מן חושב שזה אחד הדברים היותר מרגשים. כשאני הצטרפתי ל'כחול לבן' בזמנו, לא בתור ח

ימינו של בני. אני חושב  יסוד של התנועה הזו, יד  המניין, ראיתי בך כדמות באמת באמת, כאבן 

היו,   שלי  מעיקים  מאוד  המאוד  העניינים  רוב  לך,  בצורה    17שהיה  הזו  העיר  את  הובלת  שנה 

מדהימה, כתף אל כתף יחד עם בני ראש העיר ואנחנו היינו באמת כאילו קטנים לידך בקטע הזה 

ני רוצה להודות לך מקרב לב. אני חושב שסגרת אצלי מעגל מאוד מאוד גדול ואני מודה לך באופן וא

 אישי, זה ריגש אותי.  
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יקר, שותף לדרך, שותף עיקרי, לא רק לדרך, אבל אני חושב שאתה  לגילי, אני רוצה להגיד, אח 

אני חושב שאתה חבר    בסופו של דבר רואה תמיד את הצד החיובי של כל דבר, את חצי הכוס המלא,

אמיתי, אני חושב שכל מה שיש לך אתה אומר, גם אם זה בפרהסיה וגם באופן אישי ואני חושב 

 שהעצות שלך תמיד באות בזמן ותמיד מועילות. 

לאבי רחמים, אני רוצה להודות על ניהול ועדה מדהימה בקדנציה הזאת. אני חושב שעשינו עבודה  

 ילי ויחד עם גיא, אני חושב שהייתה ועדה פשוט יוצאת מן הכלל. מטורפת, יחד עם גבי ויחד עם ג

 

 אבי רחמים: 

 שגם הביאה הרבה תוצאות לעיר. 

 

 יהודה אסרף:

וזה הביא תוצאות לעיר, ועשינו את זה בצורה, אני חושב שהיינו שותפים, בתמימות דעת ובצורה  

 מדהימה.  

ולך, ראש העיר, אני אאחל שתמשיך כל עוד אתה יכול, נשמה שלנו, אל תעזוב את העיר, תישאר 

 ראש עיר.

 

 בני כשריאל:

 לעזוב את העיר אני לא אעזוב, אין לזה קשר לראשות העיר.

 

 דה אסרף:יהו

 ולך, ד"ר טורטן, באמת בהערכה כנה ואמיתית, אתה חבר אמיתי ואתה איש יקר מאוד. 

 

 אייל פישלר: 

אני רוצה להוסיף עוד, מבחינת תודות לכל מי שנמצא פה, להזכיר שני אנשים שלא נמצאים פה. 

כון  אל"ף, את שרה, שהייתה צריכה להיות פה, אבל מסיבה כלשהי היא לא מתכוונת להתמודד נ 

לעכשיו, בשל מחלה של בעלה, ונאחל מפה רפואה שלמה ובריאות ושיתמודדו עם הבעיות שלהם 

על   בשמנו  לשרה  להודות  אז  שלמה.  רפואה  ישלח  הוא  ברוך  והקדוש  שאפשר  טובה  הכי  בצורה 

 התקופה שהיא הייתה פה. 

 בוריס גרוסמן: 

 בשם כולנו.

 אייל פישלר: 

בשם כולנו. דבר שני, להזכיר את מי שלא נמצא פה וגם לא יהיה, זה את נוריאל ז"ל, שאני נכנסתי 

למועצה במקומו. הוא היה סגן ראש העיר בקדנציה הזאת ובקדנציה הקודמת, אני חושב שגם בסוף  

פה  ועשה  ולהוקיר תודה לאיש הזה שהיה חלק מההנהלה של העיר הזאת  קדנציה צריך להזכיר 

 דברים, בין אם במועצה הדתית ובין אם במועצת העיר. חבל על דאבדין.  הרבה 

 

 גבי בר זכאי: 

אני גם רוצה לומר כמה מילים. האמת היא שלא תכננתי לומר, אבל יהודה קצת משך אותי בדברים 

וגרם לי לרצות להגיד, קצת לפחות על הקדנציה האחרונה. אני מוכרחה לומר שהקדנציה האחרונה  
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י קלה, אתם יודעים, אחרי שכיהנתי כסגנית וממלאת מקום ראש העיר, באהבה רבה, לא הייתה ל

בהרבה עשייה משותפת ובכבוד הדדי, ההתמודדות לראשות העיר הייתה כפי שהייתה והתוצאות 

דיברו בעד עצמן, אבל בכל זאת השתדלתי בקדנציה הנוכחית לא להיות אופוזיציה לוחמת סתם, 

ענייני בדברים  לטפל  מתי אלא  להתנגד  העיר,  לטובת  כשזה  להסכים,  כשצריך  להסכים  ת, 

שהאופוזיציה צריכה להתנגד, בעיקר בענייני תקציב וכו', אבל עם כל זאת הרגשתי שאני שומרת על  

אחווה גדולה והשתדלתי בכל כוחי להיות ביחסים טובים עם כל החברים, גם אם מדי פעם היו לנו  

בה אבל  אמר,  שיהודה  כמו  כאשר ויכוחים,  מלחמה.  של  באווירה  ולא  ידידות  של  באווירה  חלט 

החלטתי שאני מפסיקה עם הפעילות הפוליטית כרגע, אז החלטתי שהמקום הנכון ביותר זה לחזור  

הביתה ומאחר ש'כחול לבן' היה ביתי כל השנים אז אין שום סיבה שהוא לא יהיה ביתי בעתיד.  

 תודה רבה לכולם.

 

 בני כשריאל:

 ברי המועצה רוצה לומר משהו? אוקיי, גרשון, בבקשה.עוד מישהו מח

 

 גרשון: 

הוא   הראשון  המועד  מועדים.  לשני  ליבכם  תשומת  את  להסב  למעשה    31רק  זה   2באוגוסט, 

זה  העיר.  ולראשות  למועצה  המועמדות  להגשת  החוברות  את  לקבל  יהיה  ניתן  שבו  בספטמבר, 

ה בעייתי מבחינת לוחות הזמנים שנקבעו התאריך לחלוקה של החוברות. מה שיותר נראה לי טיפ

 . לבחירות 

 

 בוריס גרוסמן: 

 גרשון, סליחה, חוברות זה יהיה גם לרשימה פעילה או גם לרשימה של מפלגה?  

 

 גרשון: 

אותו דבר. סיעה של המועצה היוצאת או רשימה מטעם מפלגה מקבלת סוג אחד של חוברת, רשימה 

חדשה מקבלת סוג אחר של חוברת, היא צריכה להביא חתימות. אלה שני סוגים של חוברות. אותו 

דבר למועמדות לראשות העיר, מטעם רשימה חדשה או מטעם רשימה קיימת, יש ארבעה סוגים של  

   ...בספטמבר, אצלי, אצל עוזי, אנחנו נודיע את  2-וברות האלה יהיו זמינות החל מחוברות, הח

 

 גיא יפרח:

 מקדמה, איך אנחנו מגישים? בקשה למקדמה? 

 

 גרשון: 

 אתם לא צריכים להגיש. 

 

 גיא יפרח:

 אנחנו צריכים.  

 

 בני כשריאל:
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 אנחנו צריכים לבקש מקדמה.

 

 גיא יפרח:

 לקבל מקדמה ממשרד הפנים. 

 

 עוזי בלשאי:

 לבקש?  

 

 גיא יפרח:

 לבקש, כן.

 

 עוזי בלשאי:

 ...לא, חשבתי שאתה אומר ל 

 

 גרשון: 

בספטמבר,    27-ו  26מה שיותר עדין הוא הנושא של הגשת הרשימות. התאריכים שנקבעו לזה זה  

 שזה חול המועד סוכות. 

 

 בני כשריאל:

 זה מגישים את רשימת המועמדים?  

 

 גרשון: 

בספטמבר. זה יתנהל כאן בחדר הישיבות, זה יהיה חול המועד סוכות   27-ו 26זה הגשת הרשימות, 

כינויי   על  להקפיד  החוברת,  מילוי  על  להקפיד  מועדים,  ויש  חגים  יש  ימים,  הרבה  שאין  והיות 

להיערך בזמן להגשת הרשימות. אני  הרשימות, על אותיות הרשימות, על כל מה שאתם מכירים ו

 בספטמבר.  27-ו 26חוזר, 

 

 אייל פישלר: 

גרשון, שלא יהיו לנו בעיות כמו שבפעם שעברה. רשימות שרוצות לכתוב  בראשות כך וכך. זה צריך  

 להיות כתוב בחוברות, בכינוי, אם רוצים שזה יהיה על הפתק זה צריך להיות בכינוי. 

 

 

 גרשון: 

 שרשום בחוברת מה שיהיה הכינוי של הרשימה, בפתק לא יוכל להיכתב משהו אחר. נכון, מה 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי. שאלות? 

 

 גיא יפרח:
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 גם אחרי עתירה. 

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, תודה רבה לכם, אני נועל את הישיבה ואני מאחל לכולם הצלחה. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 


