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 נוכחות 

 
   נוכחים: 

 ראש העיר   –מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר  –יחיאל וקנין מר 

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק 

   חברת מועצת העיר –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר  – גב' רוזי ישי

 

   חסרים: 

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -גב' ברנדה הורביץ

 

 

  משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש  -עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני

 העירייהגזבר - מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן 

 בכירה ומנהלת לשכת ראש העירע.  –גב' ענת רחמים 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14/7/19מיום  11ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 3 

 

 

 

 על סדר היום: 
 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים.  .2

 .  2018לשנת  4דוח כספי רבעון  .3

 שינויים בתקציב רגיל.  .4

שהתכנסה   .5 הפנים  במשרד  השמות  בוועדת  שאושרו  רחובות  שמות  - באישור 

31.1.19 . 

מפעלי -אישור מינוי חברי מועצה ונציגי ציבור בדירקטוריון חברת 'מעלה אדומים .6

 תרבות בע"מ'. 

 ישיבת המועצה 
 בני כשריאל:

. נעבור קודם כל לאישור תב"רים, אחרי זה בסוף  11/19אני פותח את ישיבת מועצת העיר מספר  

 הודעות ראש העיר, יש לנו עוד כמה דברים להגיד. 

ם עברו כבר גם את אישור ועדת הכספים וגם את ההנהלה של העירייה. ההנהלה מורכבת התב"רי

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1242גם מראשי הסיעות. תב"ר 

 

מס'   .א החושן    –  1242תב"ר  אבני  בסמטאות  משותפת  פרטית  מים  צנרת  החלפת 

 )הקטנה(

 שיקום צנרת )הקטנה( קרן -₪  191,700 –תקבולים  

 ₪ הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים )הקטנה( 115,300  

 קבלניות )הקטנה( עבודות -₪   307,000 –תשלומים 

 ₪  643,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 ההקטנה מתבצעת בהתאם להוצאה בפועל.

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1879תב"ר  

 

 שקיעות קרקע  –'דקל וילנאי'  במוסד חינוך תהיקפיו תשתיות  – 1879תב"ר מס'  .ב

 משרד החינוך  -₪  324,000 –תקבולים  

 קבלניות   עבודות -₪   324,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 
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 החלטה:      

 . אחדאושר  פה 

 

 בני כשריאל:

, אתם רואים שאנחנו כאן עושים הנגשה אקוסטית בהרבה כיתות. בכל כיתה שיש בעיה  1880תב"ר  

של תלמיד מסוים אנחנו פונים ישר למשרד החינוך, הוא נותן לנו את התקציב לעשות את הכיתה 

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1880אקוסטית. תב"ר 

 

 נגישות אקוסטית בי"ס ממלכתי ג' )א.א.( – 1880תב"ר מס'  . ג

 משרד החינוך  -₪  8,500 –תקבולים  

 קבלניותעבודות -₪   8,500 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 , הנגשה אקוסטית. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 1881תב"ר 

 

 כיתות, בי"ס דקל וילנאי )ב.ע+א.ד(  2ה אקוסטית, הנגש – 1881תב"ר מס'  .ד

 משרד החינוך  -₪  60,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   60,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1882תב"ר  

 

 נגישות אקוסטית, בי"ס חט"ב אורט תעופה וחלל )ע.נ(  – 1882מס'  תב"ר . ה

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:
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 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1883 תב"ר

 

 

 נגישות אקוסטית, בי"ס אמי"ת בנות )ע.מ( – 1883תב"ר מס'  . ו

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.    1884 תב"ר

 נגישות אקוסטית, בי"ס אמי"ת איתן )ט.א( – 1884תב"ר מס'  .ז

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 הימנעות? עבר פה אחד. . יש התנגדות? 1887תב"ר 

 

 נגישות אקוסטית, 'גן נורית' )ב.ד(  – 1887תב"ר מס'  .ח

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1888 תב"ר

 נגישות אקוסטית, 'גן נרקיס' )פ.צ( – 1888תב"ר מס'  . ט

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 

 הצבעה: 
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 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 בני כשריאל:

 גדות? הימנעות? עבר פה אחד.  עולה להצבעה. יש התנ 1889תב"ר 

 

 נגישות אקוסטית, 'גן דוכיפת' )מ.י( – 1889תב"ר מס'  .י

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים  

 קבלניות  עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

, פסנתר פיס ברחוב. זה פסנתר שכולם יכולים לשבת ולנגן עליו. אני מעלה את זה אמנם 1885  תב"ר

 להצבעה, אבל אני עדיין נמצא בשיג ושיח עם מפעל הפיס, גם כדירקטור, כי היו שם בעיות.  

 

 אבי רחמים: 

 מה זה, פסנתר רצפתי?

 

 בני כשריאל:

 פסנתר רחוב.  

 

 גיא יפרח:

 לא רצפתי, פסנתר מאבן.  

 

 בני כשריאל:

 זה נראה כמו פסנתר כנף. 

  

 בוריס גרוסמן: 

 וזה מיועד לשנה אחת? 

 

 דובר:

 יש לנו שלושה כאלה במרכז העיר.  

 

 בני כשריאל:

כן. צריך לבדוק את הנושא הזה, אני ביקשתי מהם לשנות את התנאים. לא משנה, אנחנו מעלים את 

 ...זה ו
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 אבי רחמים: 

 שם לב שהנגישות האקוסטית, מה?  אני

 בני כשריאל:

הכיתות  את  שמעת.  לא  אז  שלצדך  היפה  הבחורה  עם  דיברת  אבל  דקה,  לפני  הסברתי  אני 

האקוסטיות, את התקציבים האלה אנחנו מעבירים בהרבה ישיבות מועצה, כבר משנה שעברה ולפני  

 עיתה אקוסטית כדי שיוכלו לשמוכן. בכל כיתה שיש ילדים כבדי שמיעה, צריכים לסדר להם את הכ

בצורה אקוסטית שהילדים  וכדומה, אז מסדרים את הכיתה  יש להם בעיות של שמיעה, רעשים 

 האלה ילמדו. משרד החינוך נותן לנו את התקציב הזה לפי הדיווח שלנו, ואז אנחנו עושים את זה. 

 

 דוברת:

 ... אנחנו עושים פרקט כדי שלא יהיה

 

 בני כשריאל:

רעשים וכדומה. יש למשל ילדים עם מכשיר שמיעה, אם יש להם רעשים מסביב הרעשים מתגברים 

 יש ניסיון כאן לכמה חברי מועצה.  . עעל מה שהמורה אומרת, אז הם לא יכולים לשמו

 

 בוריס גרוסמן: 

 אבל לא עשו להם בחדר. 

 

 בני כשריאל:

 עבר פה אחד.  פסנתר פיס ברחוב עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? 

 

 פסנתר פיס ברחוב  – 1885תב"ר מס'  .יא

 מפעל הפיס  -₪  35,802 –תקבולים  

 2019מלווה  -₪  23,868  

 קבלניות  עבודות -₪   59,670 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

הסדרת צומת ימית. זה הקטנה וביטול תב"ר כי עדיין לא קיבלנו את התקציב של משרד התחבורה 

אז אנחנו הורדנו את החלק שלנו. אני מאמין שאנחנו נקבל את זה בסוף וזה יגיע שוב פעם למועצת 

 העיר. אנחנו פוגשים את סמוטריץ, אני אעלה את זה עוד הפעם אולי אצלו. יש התנגדות? הימנעות? 

 עבר פה אחד.  
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 שדות )הקטנה וביטול תב"ר(-אופירה -הסדרת צומת ימית  – 1868תב"ר מס'  .יב

 פיתוח )הקטנה( עבודות קרן -₪  100,000 –תקבולים  

 משרד התחבורה )הקטנה(  -₪  400,000  

 קבלניות )הקטנה( עבודות -₪   500,000 –תשלומים 

 . התב"ר נסגר עקב אי קבלת התחייבות ממשרד התחבורה

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

, שיפוצים, התאמות והצטיידות למוזיאון 'קסטל'. כרגיל בכל שנה אנחנו עושים את זה. 1886תב"ר   

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 שיפוצים, התאמות והצטיידות למוזיאון 'קסטל'  – 1886תב"ר מס'  . יג

 פיתוח  עבודות קרן -₪  100,000 –תקבולים  

 קבלניות עבודות -₪   100,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:  

 אושר פה אחד.    

 

 בני כשריאל:

.  2018, אבל זה לא מאזן סופי של שנת 2018דוח כספי, מוטי, בבקשה. זה רבעון רביעי של  - 3סעיף 

 יגיע יותר מאוחר. בבקשה.  2018המאזן הסופי של שנת 

 

 מוטי ברשישת:

הדוח הכספי רבעון רביעי, אנחנו צריכים להגיש אותו, לפי הפרוצדורה כמו שמגישים ראשון, שני  

, הוא לא דוח מבוקר על  2019יצא בשלושה החודשים הראשונים של    ושלישי. הדוח הזה, דוח שהוא

. הדוח 2018ידי רואה חשבון, זה דוח פנימי של העירייה ולכן הוא לא משקף את התוצאות לשנת  

זה דוח שמוכן על ידי משרד הפנים, בימים האלה אנחנו עומדים לסיים אותו, לפיכך הדוח    2018של  

 היו בדוח הכספי השנתי והוא לא סופי.  הזה הוא רק מקורב לתוצאות שי

. זה לא יהיה הגירעון הסופי. אנחנו  1,411,000מה שאני יכול להגיד עליו, הגירעון השנתי פה הוא  

שקל, שזה נתון שאמור להיות מאושר על ידי רואה   340,000כרגע הגשנו דוח שנתי על גירעון של  

י זה יעבור לאישור המועצה, אלא אם כן אתם החשבון של משרד הפנים. ברגע שזה יאושר ויהיה סופ

רוצים לפרט בדוח הזה או לחכות חודש ואז יעלה הדוח הכספי ואז כבר נערוך דיון על הדוח הכספי 

 היותר מעודכן. 
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 בני כשריאל:

 כן, דוח כספי לא מביאים לאישור, רק מתעדכנים. 

 

 מוטי ברשישת:

 כן, רק לידיעה.  

 

 בני כשריאל:

   זה., דנו ב3סעיף 

 

, טבלת שינויים לאישור. ועדת הכספים אישרה את 1שינויים בתקציב רגיל, שינוי מספר    -  4סעיף  

  זה. יש שאלות?

  

 יחיאל וקנין: 

 כן, בוודאי.  

 

 בני כשריאל:

 בבקשה, תשאל. 

 

 יחיאל וקנין: 

גיא, אני דיברתי איתך לגבי חלק מהסכום, להקצות לאירועי תרבות דתיים שלא יכולים לקחת חלק 

מפאת צניעותם, מסורתם וכו', והתקציב שלנו, כבר הגדלת לנו פעם, אנחנו רוצים חלק מזה לטובת 

 הציבור הדתי.  

 

 גיא יפרח:

סוכות  פסטיבל  לטובת  כולו  הולך  הזה  התקציב  שכל  לך  אמרתי  אני  לא  אז  הוא  תקציב,  זה   .– 

אנחנו היינו בשיחת  –יושבים פה חברי ועדת כספים, אבל הוא לא היה בוועדת כספים, אז בגלל זה 

ווטסאפ, הוא הולך כולו לפסטיבל סוכות. פסטיבל סוכות הוא לכלל העיר, מגיעים אליו תושבים 

לאירועים א גם מירושלים, בשמחה, גם אנחנו הולכים  וזה חרדים, באים חרדים  צלם בירושלים 

 בסדר שיבואו מירושלים לפה, והוא מותאם לכל המשפחה. 

 

 יחיאל וקנין: 

 ...הוא לא מותאם. אם יש אירועים שזמרות באות

 

 גיא יפרח:

אין זמרות. אל"ף, יכול להיות שבאחד הערבים תהיה זמרת, יכול להיות, מלבד זה, אני אומר לך 

 ... שכל הצהריים והבוקר
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 יחיאל וקנין: 

 אירוע סוכות, זה כבר גמור? סגור? יש תכנית כבר מסודרת?

 

 גיא יפרח:

כן, אבל היא מותאמת באמת במשך כל היום, למעט ההופעה בערב, לכלל הציבור, דתיים וחילוניים 

לבוא איתי  מגיעים. אתה מוזמן  לאומיים, חילוניים, כולם  מגיעים בפועל חרדים, דתיים  כאחד. 

ם לכולם. בערב, אני כבר אומר לך שבאחת ההופעות בכלל אין שירת ואתה תראה, באמת זה מותא

 ובערב השני יכול להיות שתהיה שירת נשים.... נשים, לא אמורה להיות

 

 יחיאל וקנין: 

 שקל אתה לא יכול להקציב לסוכות לציבור דתי?  406,000אבל בסדר, מתוך 

 

 גיא יפרח:

 למה לציבור הדתי? זה גם וגם.   

 

 וקנין: יחיאל 

 ...למה? ככה, כי למה? כי יש אנשים שיש להם מסורת אחרת מאשר בסוכות שנשים

 

 בני כשריאל:

אבל למה אתה מעלה את זה עכשיו בישיבת מועצה? למה לא עשית את זה לפני כן? כי אז היינו  

 ...מביאים

 

 יחיאל וקנין: 

 אני דיברתי איתו.  

 

 בני כשריאל:

 אבל לי לא אמרת. ומוטי, דיברת איתו?  

 

 יחיאל וקנין: 

 לא. למה, אתה בוועדת כספים? 

 

 בני כשריאל:

 ...אחרי ועדת כספים, אם משהו לא מוצא חן בעיניך

 

 יחיאל וקנין: 

 דיברתי איתו, דיברתי עם יושב ראש הוועדה. 

 

 בני כשריאל:
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וא לא הסמכות המחליטה, הוא אחד  בוא נגדיר מה זה ועדת כספים, אוקיי? יושב ראש הוועדה ה

מתוך החמישה שנבחר להיות יושב ראש הוועדה והקול שלו כמו כל קול של חבר ועדה, אותה כמות 

קולות, אלא במקרה של שוויון,  אז אולי יש לו קול כפול. אולי, אני לא בטוח בזה, כי זה לא ראש 

קציב העירייה, יושב ראש הוועדה  עיר, אלא יושב ראש ועדה. יושב ראש ועדה גם לא קובע מה ת

 ם...מביא את התקציב על ידי הגזבר, מביא את התקציב לוועדה, מתכנסי

 

 יחיאל וקנין: 

 מה, אתה עכשיו נכנס, אתה נכנס לעניינים פורמליים. 

 

 בני כשריאל:

 . ערגע, תשמע רג

 

 יחיאל וקנין: 

 ...אני דיברתי עם גיא

 

 בני כשריאל:

 ...בסדר, אבל

  

 יחיאל וקנין: 

 אז תגיד לי שהתקבלה החלטה ותחפש.  בסדר, זו גם תשובה.  

 

 בני כשריאל:

אבל, יחיאל, אתה סגן ראש עיר, אתה יכול לשבת איתי ואתה יכול לשבת עם הגזבר, לנסות לשכנע 

אותנו בכל זאת לסדר אחרת את התקציב, אבל עכשיו אני הבאתי את זה למועצת העיר. כשיש לך 

ה רואה שהדבר הזה לא מוסכם עליך, כסגן ראש עיר וכראש סיעה ונציג של מגזר בעיר  בעיה, כשאת

להיות  יכול  זה.  את  ולהסביר  העיר  ולגזבר  העיר  לראש  להגיע  חובתך,  אפילו  אולי  זכותך,  הזו, 

זה הסדר   פורמלי,  לא  זה  זה הסדר,  לעשות,  זה מה שצריך  נקבל, אבל  להיות שלא  יכול  שנקבל, 

 , תבוא אליי, יכול להיות שנמצא איזה משהו.התקין. בכל מקרה

 יחיאל וקנין: 

 טוב.

 מוטי ברשישת:

 אבל יש סעיף מיוחד לשמחת תורה.  

 יחיאל וקנין: 

 ...תעשה לי טובה, מוטי, זה

 מוטי ברשישת:

 ...הוא גם נמצא בנפרד, הוא

 בני כשריאל:
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לעש אפשר  הדתית,  המועצה  דרך  לעשות  אפשר  גם  השואבה  בית  שמחת  שאנחנו  אוקיי,  כמו  ות 

שניות. סעיף   זה הקפות  לא שמחה,  זה  שניות.  יש התנגדות?   4עושים את הקפות  לאישור,  עולה 

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 

 : 4הצבעה על סעיף 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

יש לנו כמה רחובות שנבנים עכשיו ונמצאים במסגרת של שכונות שיש להן   :ועדת השמות  -  5סעיף  

שמות המיוחדים לאותה שכונה. בזמנו, לפני כמה שנים, החלפנו את השם שד' החברה הכלכלית, 

 שזה השדרה הראשית באזור התעשייה, לשד' המייסדים. 

  

 יחיאל וקנין: 

 למה להחליף? 

 

 בני כשריאל:

סדות, כדי להנציח משהו שהעיר הזאת ייסדה. הם הקימו את היישוב המשפחות המיי  60לבקשת  

  30בגבעת המייסדים שם, אז לא היה כלום, רק גבעת המייסדים, ואז ההחלטה התקבלה במלאת  

 שנה לעיר, כלומר לפני שבע שנים. 

 

 אבי רחמים: 

 עם השמות פה?  ...יש

 

 בני כשריאל:

 ...בדף

 

 אבי רחמים: 

 איפה? לא נמצאים פה. 

 

 ני כשריאל:ב

יש לך, שלחו לך. אבל זה לא משנה, אבי, זה לא משהו הכי חשוב שבעולם. אז הייתה ועדת שמות, 

ועדת השמות המליצה לראש העיר, ראש העיר הביא את זה למועצת העיר והתקבלה. אני חושב 

 ...שצריך לתת איזה משהו לכבוד המייסדים של העיר הזאת

  

 יחיאל וקנין: 

 לשנות? אז למה 
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 בני כשריאל:

לאישור מועצת העיר,   זה  לא משנים. תקראו את המכתב, משרד הפנים ביקש להביא את  אנחנו 

כלומר הייתה ועדה שאישרה, אבל היא לא הביאה את זה למועצת העיר. אז בא עכשיו משרד הפנים 

 ואומר 'תאשרו את זה במועצת העיר'. אז אני מביא את זה לאישור מועצת העיר.  

. הרחוב ייכלל בשכונת משואה, זה כיכר קדם 457ולא    459רחוב שבו ייבנו  הדבר הבא זה הר לבונה,  

 בקיצור.  

 

 דובר:

 שמות טובים, יפים.

 

 בני כשריאל:

אני מביא ...  כן. גרשון המליץ על השם הזה, הר לבונה, כמו שאר ההרים שהיו שם. הם שמו שם את

הם משואות כדי להכריז על ראש את זה גם כן, הר גדור, הר מיכוור. אלו כל ההרים שהדליקו עלי

חודש. הר לבונה. לא היו לנו מספיק רחובות בשביל כל ההרים, אבל עכשיו יש לנו את הר לבונה  

 ואנחנו מביאים גם את זה לאישור.

התוספת השלישית זה בשורת כלי שיר, במתחם יצחקי, שדי חמד, עכשיו הולכים לבנות שם גם כן  

לז  104-כ זה צמוד  דיור.  את יחידות  לעשות שם. אנחנו בדקנו  ו, החבר'ה שם מאוד מאוד רוצים 

השמות של כלי הנגינה שנזכרו בתנ"ך ובמשנה, יש שני רחובות שצריך לשים שם. אז במשנה מצאנו,  

הפסנתר  ואת  המשרוקית  את  מצאנו  שיר,  לכלי  שייך  זה  כי  שיר,  בכלי  לנו  שיש  השמות  מלבד 

זה סוג של כלי מיתר, הפסנתר זה גם כן, לא כמו מה השליש,    –והשליש. המשרוקית, אני בדקתי  

עם   לכלי מיתר,  שייך  גם  זה  לגמרי בתקופת המשנה,  פסנתר אחר  זה  פסנתר,  על  יודעים  שאנחנו 

 מיתרים כאלה גבוהים. עד כמה שאני קראתי. 

 

 יחיאל וקנין: 

 אז כל ההסבר הזה יהיה מתחת לשם? 

 

 בני כשריאל:

הזאת של כלי שיר, זה חלק מספר תהלים, הרבה מכלי הנגינה  לא, אבל אנחנו ממשיכים במסורת  

שם אלה כלים שפרט עליהם דוד המלך עליו השלום, וכלי שיר שנזכרו על ידי הנביאים או במקומות 

אחרים. אני מביא בכלי שיר במתחם יצחקי שדי חמד את רחוב מבוא המשרוקית, מבוא השליש 

 ורחוב הפסנתר. אלה שלושת השמות.  

שם רחוב, רחוב הענבר, זה רחוב שבו קוטלר עדיקא בונה, מול אורט תעופה וחלל, וזה לא   תוספת

 .עיחידות דיור, עד כמה שאני זוכר. ענבר שייך לשכונת נופי הסלע, ענבר הוא סוג של סל  46, אלא  42

 

 דוברת:

 זה אבן.

 

 בני כשריאל:
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הצבעה. אני מעלה את כל השמות אבן, זה בעצם יצור מאובן וזה הענבר. אז גם אותו אני מעלה ל

 להצבעה לפי הקריאה שקראתי. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 

 : 5הצבעה על סעיף 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

  

 בוריס גרוסמן: 

 בני, פסנתר שאנחנו קונים נשים ברחוב פסנתר. זה הכי יפה.  

 

 בני כשריאל:

 ...עכשיו יש לנו תוספת לסדר היום

 

 אבי רחמים: 

 זה פסנתר רצפה ואתה דורך.  –יש את הפסנתר עם ה 

 

 בני כשריאל:

אני מכיר את זה, אבל זה עם אורות. ראיתי את זה בכמה מקומות, אבל  זה לא למקום חיצוני, זה 

משתנים,  הצבעים  וגם  זה  על  עומדים  שהילדים  מקומות,  בכמה  זה  את  ראיתי  פנימי.  למקום 

התאורה. נראה, יכול להיות שנעשה את זה בפארק אחר. בינתיים אני רוצה לעשות כמה דברים, 

 בהודעות ראש העיר אני אסביר לכם. 

ם להביא, אפילו את אותם עכשיו אני מעלה עוד דבר לסדר היום, ברגע שיש קדנציה חדשה אז צריכי

 ...דירקטורים שכיהנו מטעם המועצה, להביא

 

 גיא יפרח:

 ... שלא יגידו לנו ...אני חושב שצריך לעשות קודם הצבעה

 

 בני כשריאל:

, לחברי הדירקטוריון, לסדר היום, תוספת לסדר היום לישיבת המועצהאוקיי. אז אני מעלה את ה

יש יש התנגדות, הימנעות? קודם שאני מעל אני צריך את האישור שלכם.  לסדר היום,  זה  ה את 

 התנגדות, הימנעות, להעלות את זה לסדר היום? אין התנגדות, עבר פה אחד. 

 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד
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 בני כשריאל:

גיא היה גם דירקטור וגם כמובן יושב ראש של היכל התרבות העירוני, קוראים לזה 'מפעלי   .1

תרבות בע"מ' )חל"צ(. אני מעלה אותו שוב פעם להצבעה. יש התנגדות, הימנעות, למינוי  

 שלו? עבר פה אחד. 

 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

של    –מינוי מר בוריס גרוסמן כדירקטור בחברת 'מעלה אדומים מפעלי תרבות', זה אותו   .2

 יס? הימנעות? עבר פה אחד. היכל התרבות. יש התנגדות לבור 

 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 אלי כשריאל:

 כל אלה כבר היו דירקטורים בקדנציה הקודמת. אני מעלה את זה שוב. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 בגלל שהתחדשה מועצה אז צריך לעשות חידוש.

 

 בני כשריאל:

 .קכן, בדיו

 

 גיא יפרח:

 זה עלה אחרי שאישרנו אותך.  

 

 בני כשריאל:

אבי גרינברג, שהיה גזבר העירייה, אבל צריך גם נציגי ציבור, הוא היה אחד מהמשתתפים   .3

כנציג ציבור בדירקטוריון 'מעלה   גרינברג  בייסוד ההיכל. אני מעלה לאישור את מר אבי 

 ה אחד. מפעלי תרבות בע"מ' )חל"צ(, יש התנגדות? הימנעות? עבר פ-אדומים

 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      
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 . אושר  פה אחד

 

 

 

 בני כשריאל:

אני   .4 בתיכון.  אצלנו  אמנות  גם  מלמדת  היא  בדירקטוריון.  ציבור  נציגת  דבורצ'ין,  אילנה 

 מעלה אותה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 תודה רבה לכם, עכשיו הודעות ראש העיר.   

 

 יחיאל וקנין: 

 בקדנציות הקודמות היה לנו כרטיס של חבר מועצה עם תמונה. 

 

 בני כשריאל:

נעשה את זה. תגישו תמונה. אבל   נעשה את זה. דיבר איתי גם המנכ"ל, הוא דיבר איתי על זה, 

בתל אביב 'איזה חברי מועצה יש לכם?'. תביאו תמונות יפות. שיראו שאתם פוטוגניים, שלא יגידו  

 סתם. 

 הודעות ראש העיר.  

, שזה מאוד יפה, 12-משרד החינוך פרסם זכאות לבגרות במעלה אדומים, אנחנו במקום ה •

, ואני אומר לכם שהבגרות  92.6%בארץ. אנחנו היינו עם זכאות לבגרות של    257-מתוך ה

 16%הבגרות. אנחנו עומדים היום על  השנה וגם בשנה הבאה, המגמה תהיה עלייה באיכות  

- . המגמה שלנו לחצות את ה16%-יחידות אנגלית הרבה יותר מ  5יחידות מתמטיקה,    5-ב

 יחידות מתמטיקה.   5-ואנחנו מעל הממוצע הארצי גם פה, ב 20%

אנחנו עובדים על זה די קשה ויש לנו באמת בני נוער נפלאים, ואני אתן לכם את הדוגמה,  •

מבית ספר אמי"ת בנים התקבלו לאולימפיאדה, זה עולמי, לנבחרת ישראל שני תלמידים  

באולימפיאדה לפיזיקה. הם ישתתפו בשנה הבאה ביחד עם נבחרת ישראל, שניים ממעלה  

 אדומים.

 

 גיא יפרח:

 השנה האולימפיאדה בישראל.

  

 בני כשריאל:

 השנה כבר היה.   
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 גיא יפרח:

 כי זכינו. כן, אבל היא הייתה בישראל השנה 

 

 בני כשריאל:

בשנה הבאה היא באירופה באיזה שהוא מקום. אתם יודעים מה זה שניים ממעלה אדומים בנבחרת 

ישראל? יישוב כזה קטן? בינינו. ושניהם מאמי"ת בנים. יישר כוח באמת לבית ספר אמי"ת, למנהל 

 בית הספר, לצוות החינוך ולתלמידים האלה שהיו אצלי וקיבלו תעודה.  

 

 אבי רחמים: 

 זיק תיק החינוך.  יישר כוח למח 

 

 אייל פישלר: 

 ושההורים גם משקיעים בהם. 

 

 בני כשריאל:

 ולהורים שמשקיעים. אוקיי, זה מה שאני רוצה לומר. 

'גן יסמין' זכה בפרס על קידום חינוך לאמנות לשנת תשע"ט לאמנות   • בנוסף לפרסים גם 

רכז המדעים לגני ותרבות. גן ילדים. תדעו לכם שיש לנו גם מרכז מדעים לגני הילדים. מ

ילדים   איך  לראות  אתכם  אקח  אני  הסיורים  באחד  השדה.  צמח  בשכונת  נמצא  הילדים 

בצורה חווייתית, בגיל של טרום חובה וחובה, נחשפים למדעים, כמו לאקוסטיקה, איך גלי  

הקול עוברים, וכל מיני דברים אחרים, המראה, ראי, קרני אור. הם אפילו לומדים איך  

 ואיך לדפוק מסמר. זה משהו מדהים. להבריג ברגים 

  

 דוברת:

 הם מאוד נהנים. 

 

 בני כשריאל:

אני מקווה שבבוא הזמן נבנה את המרכז הטכנולוגי החדשני, שזה מדעטק ענק במעלה אדומים, לזה 

אני חותר בסופו של דבר, שגם כלל התלמידים וגם המבוגרים בינינו יוכלו להשתמש בזה גם במשך 

 גם מבוגרים יוכלו להשתמש במדעטק. היום וגם בערב וש

חוץ מזה שהיה לנו ביקור בסייבר, חלק מחברי המועצה הגיעו למרכז הסייבר, זה עובד יפה מאוד  

והטכנולוגיה   הסייבר  את  מנהלת  היא  דניאל,  אצלי  הייתה  והתיכוניים.  היסודיים  הספר  בבתי 

ם לסייבר. זה לא דבר של מה החדשנית בספרייה. יש באמת חשיפה יפה, טובה, בבתי ספר יסודיי

 בכך.  

כיתות של קייטנת מדע   14יש לנו  .  עעוד דבר אחד שאני רוצה לומר. שר המדע יבקר בקייטנת המד

יבקר אצלנו  ב   9:30. נא לרשום, מי שרוצה להגיע נשמח מאוד. הוא יגיע בשעה  4.8-ושר המדע  

 בבוקר, כולם מוזמנים.
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אחרים מתל"ם. תל"ם זו חטיבה בתוך 'כחול לבן'.  בוגי יעלון יחד עם שלושה חברי כנסת   •

 הם ביקרו כאן בעיר. בוגי הוא גם ידיד אישי שלי יחד עם יועז הנדל.  

 

 דובר:

 ...;אז עכשיו תתמכו ב

 

 בני כשריאל:

כולם יודעים מה הצבע הפוליטי שלי, אבל אני כראש עיר לא מוותר על אף אחד. אני חושב שכל אחד  

מה הצבע הפוליטי שלו, צריך להגיע למעלה אדומים כדי שהוא יתמוך    מחברי הכנסת, לא משנה

בריבונות על מעלה אדומים, כדי שאם הוא יהיה שר הוא יעזור למעלה אדומים ולכן אני מזמין את 

אחרי זה הוא גם יבוא לביקור. אנחנו   –כולם. אנחנו גם ניפגש עם השר בצלאל סמוטריץ בנושא של 

אני ראש עיר של כל העיר הזאת ולא ראש עיר מטעם מפלגה. אני גם לא  מזמינים את כל השרים כי

רצתי ברשימה מפלגתית. העיר הזאת צריכה להתפתח ולהתקדם ואנחנו צריכים להביא לכאן את 

כולם. בזמנו, בשנה שעברה, הבאתי גם את איתן ברושי ממפלגת העבודה ויאיר לפיד היה פה, גם 

וגם איווט היה פה. כל אחד שרוצה לבוא, מיקי לוי היה פה ועוד    כשהוא היה שר אוצר הוא היה פה,

 אחרים שהיו פה, אנחנו מזמינים את כולם. גם בנט היה פה.  

  

 אייל פישלר: 

 יוסי שריד היה.  

 

 בני כשריאל:

יוסי שריד, רבותיי, שם את אבן הפינה לבית ספר דקל וילנאי. אם מישהו לא זוכר את זה, הוא שם  

הפינה של בית ספר דקל וילנאי, הוא חטף על הראש משולמית אלוני ז"ל והוא לא התייחס את אבן 

 לזה. הייתה כתבה ענקית ב'כל העיר' נגדו. 

 

 בוריס גרוסמן: 

זה מה שהוא אמר, 'אם יזיזו את הערבים מפה אז אני לא אבכה'? הוא אמר משפט כזה, משהו? יוסי 

 שריד אמר במעלה אדומים.  

 

 כשריאל:בני 

 על הנושא של הבדואים. 

  

 בוריס גרוסמן: 

 נכון. 

 

 בני כשריאל:

אתם רואים, אנחנו צריכים לעשות יחסי ציבור טובים בכל המפלגות כדי שיבינו שמעלה אדומים 

 בקונצנזוס לאומי ובינלאומי ונמשיך לפתח אותה.
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טובים הישגים  הכלכלה,  שר  כהן,  אלי  אצל  היו  שלנו  הטובים  ההישגים  תקציבים   אחד  מאוד, 

עוד   לנו  העביר  הוא  עכשיו  התעשייה.  באזור  כלומר   2לתשתיות  וירטואלית,  לגדר  שקל  מיליון 

 למצלמות מסביב לאזור התעשייה. אני מקווה מאוד שזה ייצא מהר לפועל. 

בפרסים זכו עוד שני בתי ספר, בפרס מחוזי של משרד החינוך לקידום הישגים, הראשון זה תיכון  

ה וחלל והשני זה אמי"ת בנות. וכאן, גם באורט תעופה וחלל, המנהלת הפדגוגית, אורית אורט תעופ

 שכטר, זכתה בפרס ארצי מטעם רשת אורט, שזה ממש מוסיף יוקרה לעיר הזאת. 

ה בין  קיץ  לפגרת  יוצאת  הדחופים   22-ל  18-העירייה  הדברים  כל  זה.  את  לרשום  נא  באוגוסט, 

שצ הבסיסיים  או  להיות,  אגףשצריכים  כאן.  לעבוד  להיות,  ימשיכו  בעיר,  להיות  החינוך    ריכים 

ממשיך לעבוד, הביטחון ממשיך לעבוד, שפ"ע ממשיכים לעבוד. החלק האחר, יהיו כאן כוננים של  

 השירות הסוציאלי, הרווחה וכו'.  

 הקמפיין של המחזור. הגיעו אליכם הביתה עם השקית הצהובה והחתימו אתכם?  

 

 דוברת:

 הכתומה.  

 

 ני כשריאל:ב

 אליך לא הגיעו? מעניין. כנראה שלא הייתם בבית, הייתם בחוץ. 

  

 דוברת:

 יכול להיות, הם לא בבית אף פעם. 

 

 אייל פישלר: 

 אצלנו בשכונה הבעיה היא שממחזרים יותר מאשר מספיקים לפנות את המכלים.  

 

 בני כשריאל:

אנחנו מכירים את הבעיה. החברות, הם אלה שצריכים לבוא לפנות את זה ואנחנו תמיד נתקלים 

 איתם בבעיות. 

  

 אייל פישלר: 

 ... לא, אבל אם עושים קמפיין בכל העיר הם חייבים ל

 

 בני כשריאל:

 אבל מה שקורה, הם באים לכל העיר, הם לא באים לשכונה אחת, זו הבעיה איתם. 

 

 אייל פישלר: 

 ל העיר אתה רוצה מודעּות.  בכ

  

 בני כשריאל:
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אבל עוד מעט, כשיקום מפעל המחזור שלנו, כבר לא יהיה לזה הרבה משמעות. הכול יגיע למפעל  

 המחזור.  

במעלה  שתומכים  התקשורת,  בכלי  זה  את  הצהיר  גם  הוא  פורה,  באמת  היה  בוגי  של  הביקור 

אל טוב,  והריבונות.  החיזוק  הפיתוח,  בהמשך  אבל אדומים,  הבחירות,  לפני  שנאמרים  דברים  ה 

 אנחנו רושמים אותם. 

 

 

 בוריס גרוסמן: 

 אפשר להגיד כמה מילים? 

 

 בני כשריאל:

כשאני אסיים. אני מסיים כבר. יש לנו קול קורא למרכז מוזיאון להתיישבות ביהודה ושומרון. ניגשו 

לקול הקורא הזה של המשרד למורשת, שזאב אלקין בראשו, ומעלה אדומים זכתה בזה, היו כחמש 

הממשלה  הזאת.  בתחרות  יריבות  גם  שהן  והשומרון,  אפרת  ביניהן  ואזוריות,  מקומיות  רשויות 

להשיג    13.5רה  איש מוכנים  מצדנו  אנחנו  מממנים,  הם  הזה,  לפרויקט  שקלים  מיליון    4מיליון 

מיליון שקל. היום ישבתי עם    17.5, בסדר, בסך הכול יש שם  5שקלים כדי לתת להם, הם רוצים  

השר זאב אלקין בנושא הזה, הוא ארגן את הדבר הזה, הוא מצפה שמיד נחתום על הסיכום ונצא 

מיליון    13.5-תר מהר כדי שהממשלה הבאה שתהיה לא תתחרט ולא תיקח את  הלדרך כמה שיו

 שקל האלה מאיתנו. 

מוזיאון ההתיישבות של יהודה ושומרון. זה יביא הרבה תיירים כי זה יהיה גם מרכז מידע לרכישת 

דירות או עסקים בכל יהודה ושומרון. למשל אם מישהו רוצה לקנות דירה באיזה יישוב בשומרון,  

הוא לא יצטרך לטייל בכל יהודה ושומרון כדי לחפש את הדירה שלו, הוא יגיע למרכז המידע ובצורה  

 ...ויזואלית

 

 בוריס גרוסמן: 

 בקיצור, עד הבחירות יספיקו לעשות אותו? 

 

 בני כשריאל:

 את הבנייה?  

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא, בנייה לא.   

 

 בני כשריאל:

שלה כבר התקבלה, אנחנו גם כן נבחרנו על ידי הוועדה.  ההחלטה של הממשלה קיימת. החלטת הממ 

זאב אלקין ביקש מאיתנו באותו מקום לבנות את מוזיאון תולדות העלייה של יהדות חבר העמים 

 במעלה אדומים. אני לא התנגדתי לזה כמובן וזה גם יוסיף לנו הרבה הרבה תיירות.  

ים וראו גם את דיזיין סיטי ויש לנו עוד  חברי המועצה ביקרו באזור התעשייה חלק ראו את המפעל

כמה פרויקטים. אני אומר לכם, מעלה אדומים, בעזרת ה', תהיה מרכז מסחר ותעשייה של ירושלים 
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כמות  שם  אבל  לירושלים,  יותר  קרובים  הם  כי  שמש,  בבית  להתחרות  יכולים  לא  אנחנו  רבתי. 

סיטי ואת מרכז הקונגרסים ואת   הקרקעות מוגבלת ומעלה אדומים, ברגע שהיא תבנה את דיזיין

הלונה קס, לונה פארק לילדים עם מרכז קניות לילדים ונוער. אני אומר לכם שלעיר מעלה אדומים 

 יגיעו. 

יחד עם זאת אנחנו הבנו את אילוצי התחבורה שמגיעים לאזור התעשייה וכבר פנינו לנת"י, שזה 

אישו קיבלנו  התעשייה.  באזור  מחלף  לבנות  לשעבר,  יציאה מע"צ  מחלף  תכנון  יציאה,  למחלף  ר 

ממרכז העיר לשם, בוריס עוד מעט יפרט, אבל הנושאים האלה כל הזמן עולים על הפרק, אנחנו  

 חייבים לקדם את כל הנושא התחבורתית של מעלה אדומים במובן הארצי. בבקשה, בוריס. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 , אבל זה מה שיש בחיים האלה.  בני דיבר על דברים טובים, אני אדבר על דברים לא טובים

 

 גיא יפרח:

 אבל יש גם דברים טובים בחיים. 

 

 בוריס גרוסמן: 

אתם שמעתם שגם בירושלים, פקקים אדירים מתחילים להיות, עכשיו בבר אילן, בחודש ספטמבר, 

זאת אומרת משלושה  לבנות רכבת קלה,  בנובמבר, בספטמבר מתחילים  ולא  לא באוקטובר  כבר 

מהאוטובוסים,   80%שם נתיב אחד וחצי, אף אוטובוס לא יעבור שם ממעלה אדומים,    נתיבים יהיה

גם אלה שעוברים לא יעברו שם. אנחנו בבעיה קשה מאוד. עדיין לא קיבלנו איך זה יהיה, אם דרך  

 יעברו האוטובוסים. זה דבר ראשון, הפקקים יהיו יותר גדולים.   1כביש מספר 

מכוניות, פלסטינים שעוברים   50מפקד עוטף ירושלים, כל יום תוספת  דבר שני, היום בדקתי עם סגן  

שם, עם מספר ירוק או לבן, כל יום יותר ויותר. הם עוברים שם המון. דווקא אין עכשיו פקקים, 

בספטמבר שיהיה  מה  אבל  ושם,  פה  קיץ,  המון  -אולי  המון  יהיה,  מה  יודעים  לא  אוקטובר, 

מה שאמרו לי, ואתם יודעים מה זה,  כולם זבלה מזבלה, הם פלסטינאים נוסעים משם. המכוניות, 

עד שעה   לרמאללה  נסעו רק  נפגעים. אם הם  פתוח    12:00גם  זה  עכשיו  פתוח  ואז   24היה  שעות 

מרמאללה הם חוזרים גם דרך מעלה אדומים, הם נוסעים גם חזרה. מצב לא הכי סימפטי. במחוז 

נקבל משהו מיני דברים, כאמור  מיני  ש"י מנסים כל  לעשות כל  דברים קטנים. מנסים  זה  , אבל 

דברים. אנחנו אצל סמוטריץ גם מנסים לעשות כמה דברים קטנים, גדולים, לא בטוח שעד הבחירות 

 ...משהו יצליח, אבל מנסים כל הזמן, לא הרבה, עד שלא תהיה ִמנהלת בהר הצופים לא בטוח שזה 

 זה המצב של היום ובספטמבר זה יהיה יותר גרוע.

 

 בני כשריאל:

 ע', לפני שהולכים לוועדת בניין עיר?-א' או ב-עוד הערות ב

  

 יחיאל וקנין: 

 אמרת שתפרט על המחלף. המחלף של האגם. 

 

 בוריס גרוסמן: 
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המחלף של האגם, אנחנו עכשיו כבר עושים תכניות. דווקא עכשיו דיברו איתי, זה ייקח זמן, אבל 

ל  40פה מדובר, בהתחלה דובר על   מיליון שקל. ביצוע, אני    27-מיליון שקל, עכשיו אנחנו יורדים 

 מאמין שתוך שנה, שנה וחצי.  

 

 

 

 בני כשריאל:

צא, אחרי המחסום כשיוצאים, אני מדבר על כביש היום הכניסה, כבר נכנסים. היציאה, כשאתה יו 

מרכז, איפה שהאגם, הוא עובר בגשר מעל האזור ומתחבר ללופ. יש לנו לופ, הוא מתחבר ללופ ועובר  

 ...עם כולם. זה מה שיהיה. העלות של זה, לפי האומדן

 

 יחיאל וקנין: 

 מה השינוי? 

 

 בני כשריאל:

 ת. היום משם אתה יכול רק להיכנס.  אנחנו נוכל לצאת, משם עכשיו אי אפשר לצא

 

 אייל פישלר: 

 ... רק לנסוע למבשרת אדומים

 

 גיא יפרח:

 . E1אתה יכול, בני, דרך 

 

 )מדברים ביחד(  

 

 בני כשריאל:

יוצא או מהצד של המשטרה,  לצאת אתה  להיכנס. אם אתה רוצה  להיכנס, רק  יכול  היום אתה 

, עושה לופ אחד גדול וחוזר חזרה. בזה אף אחד לא משתמש, E1-הדרומי, או אתה ממשיך למחוז, ל

 כי זה דרך ארוכה, הוא מאריך את זה בערך בשני קילומטרים בערך.  

 

 יחיאל וקנין: 

 אבל אפשר לחזור לכביש ירושלים.  

 

 בני כשריאל:

 כן, אבל זה ארוך. לא משתמשים. 

 

 יחיאל וקנין: 

 יהיה המשך גם למישור? 
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 בני כשריאל:

 ן יריחו אתה מתכוון?  לכיוו

 

 יחיאל וקנין: 

 כן.  

 

 בני כשריאל:

בשלב זה הם לא ייסעו, אבל אנחנו נכניס את זה, ננסה להכניס את זה גם לתכנון. העלות של הכביש 

מיליון שקלים, רק הלופ הזה שיוצא החוצה, והעלות של פנייה ימינה, כי זה   25-ל  22הזה זה בין  

מיליון שקל, לפי משרד התחבורה. כמה יעלה   30מך, זה בערך  דרך ארוכה וצריך הרבה קירות ת

 בדיוק? זה נדע בדיוק אחרי שיעשו את התכנון המפורט עם כתב כמויות, אז נדע בדיוק כמה זה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 עכשיו הם לקראת תכנון מפורט.   

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, תודה רבה, אני נועל את הישיבה. 

  

 רוזי ישי:

 עוד משהו, אפשר להגיד?יש לי 

 

 בני כשריאל:

 בטח.

  

 רוזי ישי:

אני חברה חדשה אז לא הכול אני יודעת, אז קודם כל רציתי לשאול אם אפשר להפנות אליך שאלות, 

 אם זה בטלפון, בהודעה.  

 

 בני כשריאל:

 תמיד.

 

 רוזי ישי:

 יצא לי לפנות אליך ולא קיבלתי שום התייחסות.  

 

 בני כשריאל:

 מה? על 

  

 רוזי ישי:

 אתה יודע, קיבלת הודעה ממני.  
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 בני כשריאל:

 תזכירי לי. אני חושב שכן אמרתי לך את זה, אבל תזכירי לי במה היה מדובר.  

 רוזי ישי:

 על גני הילדים. 

  

 בני כשריאל:

 גני הילדים, אני העברתי את זה לשלומית. את מדברת על 'גן אורן', תהיה שם מדשאה.

 

 ישי: רוזי

 ...אבל אני שאלתי, אני לא קיבלתי התייחסות, איך אני יכולה לדעת ש

  

 בני כשריאל:

 אז אני מצטער שלא קיבלת. 

 

 שלומית ביטון: 

 לא ידעתי שזה דרכך. לא ידעתי שזה דרכה, הפנייה. אני אענה לך.  

 

 בני כשריאל:

 נכון?   –אז זהו. כנראה היא ענתה ישירות ל  

 

 שלומית ביטון: 

 קיבלתי התייחסות מרון ועדכנתי אותך. אני לא ידעתי מי פנה אליך.  לא, 

 

 בני כשריאל:

אז אני  מצטער, הבעיה אצלי, שלא עדכנתי אותך. תהיה שם מדשאה. אבל את יכולה לפנות אליי.  

 ... תשמעי, אני עסוק, בואי, רוזי

  

 רוזי ישי:

 ...כי אני יודעת שאתה פרסמת את הנושא הזה בנושא הגנים

 

 ני כשריאל:ב

 רוזי יקירתי, אני עסוק בהרבה הרבה דברים, לפעמים דברים מתפספסים לי.

 

 רוזי ישי:

 ... ברור לי, בגלל זה אני שואלת אם אפשר לפנות אליך בכלל, שאני אדע אם זה 

 

 בני כשריאל:

 אז מרימים טלפון, לא צריך לחכות למועצה, 'בני, מה קורה עם זה?'. כל זה, יש לך יושב ראש סיעה.   



 14/7/19מיום  11ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 25 

 

 רוזי ישי:

 אבל הוא דיבר על הנושא הזה, שנעשו, גם פה בישיבה הוא אמר שכל הגנים קיבלו את הדשא והכול. 

 שלומית ביטון: 

הדשא נשחק, אנחנו מביאים לשם את מכון  הוא קיבל, 'גן אורן' קיבל את הדשא. לפני שנתיים וחצי,  

 ...התקנים, שיעשו בדיקה, ואם צריך לחדש אותו

 

 רוזי ישי:

אם הייתי יודעת למי לפנות הייתי פונה. גם שאלתי למי אני    –אני גם לא יודעת למי לפנות. זה לא ש  

 אמורה לפנות בנושא.

 

 בני כשריאל:

 בקשה אלייך, אל תחסכי הטרדה שלי בטלפון, זה הכול. פנית לכתובת הנכונה, אליי, אבל יש לי 

 

 רוזי ישי:

 ...כי לא רציתי באמת... אז זהו, עשיתי את זה

 

 בני כשריאל:

אין בעיה. תרימי עוד טלפון, תשאלי אותי, ואם יש בעיה בוריס יושב קומה מתחתיי, אני רואה אותו 

 כמעט כל יום, דרך בוריס.  

 

 רוזי ישי:

מש עוד  יש  ואז אוקיי.  אליו  שנכנסים  ישי,  מחנה  את  יש  המקום.  זה  כאן  אם  יודעת  לא  אני  הו, 

צריכים לצאת חזרה למעלה אדומים דרך המחסום, לצאת, לפנות שמאלה. יש שם אזור של עצים 

 שפשוט לא רואים כלום. אני כמה פעמים יצאתי משם וממש כמעט עשיתי תאונה. 

 

 בני כשריאל:

 מחנה ישי?  מחנה ישי? את נכנסת ויוצאת מ

  

 גיא יפרח:

 . לא מהמחנה עצמו. 07-מנופי הסלע, מ

 

 רוזי ישי:

אתה מגיע בדיוק למחסום, יש לך או ימינה, לקחת מהרמזור לכיוון ירושלים, או שמאלה למחסום 

 .  07ולעלות את העלייה של 

 

 שמוליק חנוך:

 היא מדברת מהבסיס.
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 רוזי ישי:

 יציאה מהבסיס של מחנה ישי.

 

 שמוליק חנוך:

 אני אבדוק.  

 

 רוזי ישי:

ת לעבור כי הם יורדים בבוקר בטיל, במכוניות, הם דקות אני עומדת, אני פוחד  20אני אומרת לך,  

ממהרים לעבודה. אני לא יכולה לחזור חזרה, כל העצים, אתה לא רואה כלום. עשו שם רמזור, בצד 

 הימני, כי היו שם תאונות, אנשים נהרגו, אז עכשיו זה הצד השמאלי נהיה.  

 

 בני כשריאל:

 בסדר, נבדוק את זה. 

 

 רוזי ישי:

  זה ממש מסוכן.

 

 שמוליק חנוך:

 אני אבדוק ואני אשוב אלייך.  

 

 רוזי ישי:

 אוקיי, תודה. 

  

 בני כשריאל:

 עוד משהו? 

  

 מעין מור:

 אני רוצה להגיד שהיה סיור ממש יפה בחברה  הכלכלית והיה חשוב מאוד הביקור שם.  

 

 בני כשריאל:

 בספטמבר. 8-אנחנו בקרוב נעשה גם את הסיור במתנ"ס, זה ב 

 תודה רבה.  

  

 

 

 

 

 

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


