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 פרוטוקול  

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 2019בספטמבר  15יום ראשון, ט"ו באלול התשע"ט, 

 
 
 

   ראש העיר -בני כשריאל מר   :נוכחים  

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר -מר בוריס גרוסמן  

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

    חברת מועצת העיר -גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 הגיעה באיחור -חברת מועצת העיר -אלינה אייזנברג גב' 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר  -גב' רוזי ישי 

 חבר מועצה  -מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -גב' ברנדה הורביץ

 חבר מועצת העיר –מר יחיאל וקנין   

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל  משתתפים: 

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר-גב' ענת רחמים  
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 :על סדר היום
 

 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

 . 2שינויים בתקציב רגיל מס'  .3

הע .4 מועצת  עבור  אישור  להלוואה,  ערבות  ומתן  מיליון  שני  בסך  הלוואה  לגיוס  יר 

 הרחבת בית עלמין.

 אישור מועצת העיר לגיוס הלוואה בסך של מיליון, עבור התקנות מערכות סולריות.  .5

אישור התקשרות עם החשב והכללי והמשרד להגנת הסביבה להקמת מתקן לטיפול  .6

 בפסולת בטכנולוגיית השבת אנרגיה . 

 לשימוש במבנה עירייה, מעון יום חב"ד.הקצה  .7

 

 ישיבת המועצה 

  

 בני כשריאל:

 . 13-19שלום. אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה 

 

 יחיאל וקנין: 

 אפשר להגיד כמה מילים בפתיחת הישיבה? 

 

 בני כשריאל:

 בהודעות של ראש העיר.

 

 יחיאל וקנין: 

 אי אפשר עכשיו? 

 

 בני כשריאל:

 לא, בהודעות ראש העיר.  

 

 יחיאל וקנין: 

 למה? כי אנחנו חרדים כאילו? 

 

 בני כשריאל:

לא, נו ברצינות. תמיד ההודעות היו לכולם, לא רק לכולם. אני באישור תב"רים. תב"ר א' עולה 

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 אברהם נגר:

 אנחנו מתנגדים. 
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 בני כשריאל:

 בבקשה.

 

 אברהם נגר:

 נגד.

 

 דודו מתתיהו: 

 מה, אתה נגד? בתב"רים? 

 

 בני כשריאל:

גם אתה נגד? שניים מתנגדים, השאר בעד. לא משנה, חבר'ה. אנחנו לא נתווכח היום, כולנו חברים, 

 לקראת השנה החדשה.

 

 יחיאל וקנין: 

 אני אומר לך איך להתנהג כחבר מועצה?

 

 דודו מתתיהו: 

 יגיון.  לא, אבל צריך לעשות בה

 

 יחיאל וקנין: 

 ההיגיון שלי הוא היגיון שונה משלך. 

 

 בני כשריאל:

להתנגד. תב"ר   לכל אחד  זכות  יש  חברים.  כולנו  יהודים,  כולנו  להצבעה,   1843דודו, אנחנו  עולה 

 שניים מתנגדים, יש נמנעים? עבר בהתנגדות של שניים. 

 

 שיקום אצטדיון דשא סינטטי במישור אדומים )הגדלה(   -1843תב"ר מס'  .א

 מ. התרבות והספורט )הגדלה( -₪  109,845 -תקבולים  

 ק. ע. פיתוח )הגדלה(  -₪      8,055  

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   117,900 -תשלומים 

 ₪  1,017,900לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר  - 2 –נגד 

 החלטה: 

      אושר
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 בני כשריאל:

, נגישות פיזית פרטנית, בית ספר 'דקל וילנאי' לנכים. יש התנגדות? אתם מתנגדים גם 1747תב"ר  

 לנכים? אוקיי. יש עוד מתנגדים? יש נמנעים? 

 

 יחיאל וקנין: 

 לא נתנו לנו לדבר לפני כן בשביל להסביר, אז הם רוצים שנלך להצבעות נלך להצבעות. 

 

 בני כשריאל:

אוקיי, אין בעיה. אתה יכול להצביע נגד הכול. התב"ר עבר בהתנגדות של שניים, של סיעת ש"ס, 

 וזה עבר.

 

 בית ספר 'דקל וילנאי' )הגדלה(  –נגישות פיזית פרטנית  -1747תב"ר מס'  .ב

 מ. החינוך )הגדלה( -₪  245,165-לים  תקבו

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   245,165-תשלומים 

 ₪   829,720לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר – 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר. 

 

 בני כשריאל:

שקל של משרד החינוך. יש   30,000, נגישות אקוסטית, בית ספר 'מעלה התורה' בנות,  1898תב"ר  

מתנגדים? שני מתנגדים. יש נמנעים? עבר בהתנגדות של שניים מתוך הנוכחים. כמה נוכחים יש לנו 

 כאן? 

 דוברת:

 סך הכול. 14

 

 בני כשריאל:

 ושני מתנגדים.  12כלומר כל התב"רים עברו ברוב של 

 

 בנות )ל.ב.( בית ספר 'מעלה תורה'  –נגישות אקוסטית  -1898תב"ר מס'  . ג

 מ. החינוך  -₪  30,000 -תקבולים  

 ע. קבלניות -₪   30,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר  - 2 –נגד 

 החלטה:      
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 אושר. 

 

 בני כשריאל:

 , מלגות לסטודנטים תשע"ט, עולה להצבעה. יש מתנגדים? 1755תב"ר 

 

 אייל פישלר: 

 נגד? זה הקטנה. אני לא מבין, למה אפשר להת

 

 בני כשריאל:

 מול שני מתנגדים של ש"ס. נא לרשום את זה. 12לא משנה? עבר ברוב של 

 

 מלגות לסטודנטים תשע"ט )הקטנה וסגירת תב"ר( -1755תב"ר מס'  .ד

 מ. הפיס )הקטנה( -₪  28,000 -תקבולים  

 ע. קבלניות )הקטנה( -₪   28,000 -תשלומים 

 ₪ וייסגר.  182,000לסך של לאחר ההקטנה יגיע התב"ר 

 הצבעה: 

 12–בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר  - 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר. 

 

 בני כשריאל:

מול שני   12פסטיבל סוכות באגם, הקטנה, עולה להצבעה. יש מתנגדים? עבר ברוב של    1841תב"ר  

 מתנגדים של ש"ס. 

 

 )הקטנה(  2019-פסטיבל סוכות באגם  -1841תב"ר מס'  . ה

 מ. התרבות והספורט )הקטנה( -₪  17,047 -ולים  תקב

 ע. קבלניות )הקטנה( -₪   17,047 -תשלומים 

 ₪   224,953לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר  - 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר. 

 

 בני כשריאל:

, שיפוצים במבני העירייה, תנועות נוער, הקטנה. אני מעלה להצבעה, יש מתנגדים?  1855תב"ר מספר  

 מול שניים.  12שני מתנגדים, עבר ברוב של 
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 תנועות נוער )הקטנה( –שיפוצים במבני עירייה   -1855תב"ר מס'  . ו

 ק.ע. פיתוח )הקטנה( -₪  80,000 -תקבולים  

 קבלניות )הקטנה(ע.  -₪   80,000 -תשלומים 

 ₪   80,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר  - 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר. 

 

 בני כשריאל:

, הצטיידות מועדוני נוער, עולה להצבעה. יש מתנגדים? יש נמנעים? עבר ברוב של  1899תב"ר מספר 

 מול שניים של ש"ס.  12

 

 הצטיידות מועדוני נוער -1899תב"ר מס'  .ז

 ק. ע. פיתוח -₪  80,000 -תקבולים  

 ע. קבלניות -₪   80,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר  - 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר.  

 

 בני כשריאל:

, תקנים שקיבלנו ממשרד החינוך, משרה וחצי, תקנים לחווה 2שינויים בתקציב רגיל מספר    -3סעיף  

, שינויים בתקציב  3חקלאית שתשמש את כל בתי הספר שלנו. יש כבר מנהל. אני מעלה את סעיף  

. יש מתנגדים? יש נמנעים? עבר ברוב  81הרגיל, הגדלת תקנים ייעודיים במימון משרד החינוך, פרק 

 מול שני מתנגדים של ש"ס.  12של 

 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר.  - 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר.  

 

 בני כשריאל:

זו למעלה   -4סעיף   אישור מועצת העיר לגיוס הלוואה בסך של שני מיליון ומתן ערבות להלוואה 

 אדומים, החברה לתכנון ופיתוח.
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 אייל פישלר: 

 עד שני מיליון.  

 

 בני כשריאל:

 עד שני מיליון.  

 

 יחיאל וקנין: 

 מה המטרה של ההלוואה?  

 

 בני כשריאל:

 בע"מ, עבור הרחבת בית העלמין. אני כבר אגיד לך. לחברה לתכנון ופיתוח 

 

 יחיאל וקנין: 

 ואז לא ייקברו בקומות?  

 

 בני כשריאל:

 אנחנו נקווה שכולם לא ייקברו בקומות ולא נצטרך לבנות בניינים, זה לפי האילוצים שלנו.  

 

 יחיאל וקנין: 

 אבל אם אתה לוקח הלוואה, האם ההלוואה היא למטרה הזאת? 

 

 בני כשריאל:

זה ואנחנו מתלבטים וזה יבוא לדיון ביני לבין החברה הכלכלית. מספר מקומות   כן. אני מבין את

הקבורה ממש מצטמצם. לידנו יש גם עוד יישובים שאנחנו חייבים לקבור את מתיהם אצלנו. אם 

נצליח לא נקבור בקומות, אם לא נצליח נצטרך גם לעשות את זה, בינתיים אנחנו לקחנו מקומות 

לחלקת האזרחים. אני מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר    קבורה מחלקת החיילים

 פה אחד.  

 

 הצבעה: 

 14–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

אישור מועצת העיר לגיוס הלוואה בסך של מיליון שקל למעלה אדומים, החברה לתכנון    -  5סעיף  

ה להשכרה שבבעלות החברה. לוט בזה בקשת ופיתוח, עבור התקנת מערכות סולריות על גג המבנ

מול שני   12החברה. אני מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? שניים. יש הימנעות? עבר ברוב של  

 מתנגדים של ש"ס. 
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 הצבעה: 

 12–בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר.  - 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר.  

 

 בני כשריאל:

בנושא   -  6סעיף   הסביבה,  להגנת  והמשרד  הכללי  ישראל, החשב  ממשלת  עם  התקשרות  אישור 

הקמת מתקן לטיפול בפסולת בטכנולוגיית השבת אנרגיה. אנחנו הסברנו את זה מספר פעמים, זה 

ועם משרד האוצר, העירייה   להגנת הסביבה  עם המשרד  לסיכום טוב  והחוזה קיים. הגענו  כתוב 

שישה וגם  ארנונה  גם  לחברה    תקבל  יוחזרו  כולם  כמובן  תרמי.  לטיפול  שנכנס  טון  פר  שקלים 

בסך   שלנו,  ההוצאות  כל  שלנו,  יש   7.5הכלכלית  החוזה.  את  להצבעה  מעלה  אני  שקל.  מיליון 

 מול שניים.  12התנגדות? יש הימנעות? עבר ברוב של 

 

 הצבעה: 

 12 –בעד 

 יחיאל  וקנין, אברהם נגר.  - 2 –נגד 

 החלטה:      

 אושר. 

 

 בני כשריאל:

, תב"ע  04-902, מגרש  9הקצאה לשימוש במבנה העירייה. מעון יום חב"ד, רחוב החצוצרה    -  7סעיף  

א, שתי קומות. מצורפת חוות דעת היועץ המשפטי של העירייה וחוזה הקצאה לשימוש   420/1/3

 במבנה העירייה. אני מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? יש הימנעות? עבר פה אחד. 

 עה: הצב

 14 –בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

תודה רבה. אני חוזר להודעות ראש העיר. קודם כל אני רוצה לאחל מזל טוב לממלא מקום ראש 

 העיר, גיא יפרח.  

 

 דובר:

 גם לך מזל טוב, גם לך ביום רביעי מזל טוב. ולדודו מתתיהו גם מזל טוב.

 

 בני כשריאל:
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עבר מרחוב הר גדור לכאן, לקניון. המשרד מאוד   אוקיי. פתיחת סניף ביטוח הלאומי בקניון. זה 

מרווח, מאוד חדשני בטכנולוגיה שלו. לבקשתי המנכ"ל שפיגלר והשר לשעבר חיים כץ העלו את 

אני   אצלם.  לעבור  כמובן  צריך  זה  בשבוע.  ימים  לשלושה  בשבוע  אחד  מיום  הקבלה  ימי  מספר 

שה, אבל שלושה ימים בשבוע, אני חושב שזה די מספיק, וגם הטכנולוגיה החדשנית ביקשתי חמי

שגם יוכלו להתקשר באינטרנט, גם זה מוריד את התורים. ויש גם עוד שיטה לקיצור תורים. אני  

מציע לכולם ללכת לשם, לבקר בקומה הרביעית. הסניף ייפתח אחרי החגים, אבל החנוכה הייתה 

 עכשיו. 

 

 סמן: בוריס גרו

 באוקטובר אפשר להיכנס, מי שצריך.  3-ב

  

 בני כשריאל:

מול  הפקקים  של  בנושא  בארי,  העוטף,  ומפקד  ש"י  ממ"ז  עם  פגישה  ולי,  לבוריס  לנו,  הייתה 

 7טון, כלומר מעל    9-המחסום. הגענו איתם לסיכום שהחל משעה שש בבוקר משאיות גם פחות מ

 זה בשעות האלה של בין שש לתשע. טון, שזה משאיות רגילות, לא יעברו בכביש ה

המחסום, מחמש וחצי בבוקר עד שעה עשר בלילה, יהיו שלושה נתיבים פתוחים, כנ"ל גם במוצאי 

אנחנו   אבל  תשע,  שעה  ביקשו  הם  ייפתחו.  המחסומים  בלילה  עשר  שעה  עד  שבתות,  וערבי  שבת 

 מקווים שנגיע גם לעשר. 

 שי לקהל. שני לילות. פסטיבל סוכות. כולם מוזמנים להגיע, זה חופ

 

 יחיאל וקנין: 

 גם החרדים?

 

 בני כשריאל:

גם החרדים מוזמנים להגיע לפסטיבל סוכות, כל עם ישראל מוזמן להגיע. וגם מירושלים, מי שרוצה 

סמלי,   תשלום  שבת,  לאה  בתשלום,  התרבות,  בהיכל  בירושלים.  מפרסמים  גם  אנחנו    30שיגיע, 

 שקלים. 

  

 גיא יפרח:

 עשרה שקלים. 

 

 בני כשריאל:

עשרה שקלים? עוד יותר טוב. גם החרדים מוזמנים ללאה שבת בעשרה שקלים. אני רציני. איתי לוי 

, במשך 17.10-, שזה יום רביעי בשבוע. שרית חדד תהיה בפארק שמיר ב16.10-בפארק שמיר יהיה ב

ים, יהיו בהיכל היום יהיו פעילויות לילדים וגם שני אמני ילדים, מני ממטרה ומיקי כוכבת הילד

 התרבות. 

הקפות שניות ב'שדי חמד'. כולם מוזמנים להקפות שניות ב'שדי חמד' כמנהג האזור, גם חרדים, גם 

אורתודוקסים, גם רפורמים וגם מסורתיים אחרים, כולנו יהודים. כמובן שזה יהיה במוצאי שמחת 

 תורה.
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מאמין שבכל מפלגה גם סידרו את  הבחירות. הבחירות ביום שלישי. אנחנו מסודרים בקלפיות, אני

 החברים שלה בוועדת הקלפי. גם המשטרה והביטחון שלנו יודעים על זה ועובדים על זה.  

 

 יחיאל וקנין: 

 יש הנחיות מה מותר לתלות, מה אסור לתלות? 

 

 בני כשריאל:

 תבדוק אצל גרשון, אני מוכן לבדוק לך.

 

 גיא יפרח:

 רונן הפיץ, אותן הנחיות שהיו.  

 

 בני כשריאל:

בכל מקרה, יחיאל, אני אבדוק לך ואני אתן לך את זה. באופן אישי אני אתן לך. מי שרוצה, אנחנו  

נעביר לו את ההנחיות בצורה מסודרת, לכולם. בבחירות, אני מבקש מכולם לשמור באמת על כבוד  

 לגה שלו בכבוד, כמו שהיה כל השנים.  הדדי במסע הבחירות הזה, כל אחד ייצג את המפ

 

 אייל פישלר: 

 כל השנים? לפני ארבעה חודשים היה לנו.  

 

 בני כשריאל:

 כל השנים. בבקשה, יחיאל.

 

 ברנדה הורוביץ: 

רגע, אני גם רוצה לשאול משהו. אני רק רוצה על כביש הביטחון, זה לדודו ולאבי. כביש הביטחון,  

קודם כל הנושא הביטחוני, איך    –ר ואני לא יודעת איך עושים את ה  ליד אבני החושן, הוא נעול וסגו

 בודקים את הדברים, ודבר שני, לאופניים, לאנשים שהולכים לרכוב על  אופניים הוא גם סגור. 

 

 אבי רחמים: 

 - - -אני אטפל בזה, תעבירי לי את זה בכתב ואני אטפל בזה. אני אעביר את זה לנועם 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 -  - -רו שמהבנייה אתם כי אמ

 

 בוריס גרוסמן: 

 אלה דברים סודיים, אסור לפרסם את זה. 

 

 בני כשריאל:
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שמעת מה אבי אמר, הוא יטפל בזה. אבל אני רוצה לומר, בכל רכב סיור יש את המפתחות לכל 

 המנעולים האלה.

 

 ברנדה הורוביץ: 

 לרכוב באופניים גם כן.   -  - -אבל אני גם דואגת, אנשים במעלה אדומים 

 

 בני כשריאל:

 נתיבי אופניים, את צודקת, אבי ואני נטפל בזה.  

 

 אבי רחמים: 

אני רק רוצה להעיר עוד דבר אחד. במצפה נבו הביטחון יום כן יום לא מגיע לביקורת גדרות שם, 

מצפה נבו, אדון פישלר, כבר אמרנו לך כמה פעמים לטפל  מפני שהילדים שם קורעים את הגדרות.  

 בזה.

 

 אייל פישלר: 

 שבע שנים אני שומע את זה. 

 

 אבי רחמים: 

    - - - ואנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף שם רק בסיורים ורק ב 

 

 ג'קי עזרא:

 שבע שנים עשית משהו, בשבע השנים האלה? 

 

 אייל פישלר: 

 ה? מ - - -מה אתה רוצה? שאני אבוא ל 

 

 בני כשריאל:

 ניתן את זכות הדיבור ליחיאל, בבקשה. 

 

 יחיאל וקנין: 

כבוד ראש העיר, חברי מועצה נכבדים. כידוע לכם, כפי שכל אחד ואחד מכם קיבל, החלטנו אני  

במכתב.  כתוב  שהיה  ממה  יותר  קצת  לפרט  רוצה  אני  מהקואליציה.  לפרוש  נגר  אברהם  וחברי 

מה שקרה, כל המאבקים המשפטיים וכל זה, הציבור במעלה   בבחירות לרשויות המקומיות, אחרי

. אנחנו  13.333%, באחוזים זה  15אדומים אמר את דברו, אנחנו מייצגים כיום שני מנדטים מתוך  

שנולדו בעיר,   ונמצאים חרדים  נמצאים בעיר  גם את החרדים, בעיקר את החרדים שכן  מייצגים 

יונות הדתית, ובהחלט שירבו להם עוד מוסדות לימוד.  שגדלו בעיר ומגיע להם, כמו שיש לדוגמה לצ

 –יש להם מוסדות לימוד משלהם, גם לנו מגיע שיהיו מוסדות לימוד משלנו. חרדים שגדלו בעיר  

 נתנאל, כמה שנים אתה בעיר?  
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 יחיאל וקנין: 

 נולד בעיר, יש לו ילדים.  

 

 בני כשריאל:

 זכות רק לשמוע, אוקיי? דבר אתה, אתה הפה של כולם.יחיאל, אין זכות דיבור לציבור, יש להם 

 

 יחיאל וקנין: 

בשביל מה באת עם מגבעת? אמרתי לך אל תבוא עם מגבעת, זה לא טוב. גם  נתנאל,   –לנתנאל יש  

שאלתי אותו כמה שנים אז הוא סותם לו את  –שגדל בעיר ונולד בעיר ויש לו ילדים, הילדים האלה 

 - - -הפה? כאילו קצת 

 

 ני כשריאל:ב

יחיאל, תשמע, אתה יודע את זה, אתה כבר עשר שנים במועצה, לקהל יש זכות לשמוע, אין זכות 

דיבור. כל קהל שמגיע לפה, זה לא משנה מאיזו סיעה ומאיזה מקום, הוא לא מדבר. זה העניין.  

ת אני  נתתי לך את זכות הדיבור, נתתי לך את הכבוד, אני מבקש ממך, בלי פרובוקציות, כי אחר

 אנעל את הישיבה. אוקיי? בבקשה, דבר. 

 

 יחיאל וקנין: 

גם זה גבורה. הילדים האלה של האנשים האלה, גם מגיע להם כיתה וגם מגיע להם לוח וגם מגיע 

להם מורה, לא צריכים לזרוק אותם מהעיר, לא צריכים לעשות להם טרנספר. פעם אחרונה שגירשו 

 שנה וגם לא אצלנו במדינה.  70פני יהודים בגלל החרדיות שלהם זה היה ל

 

 בני כשריאל:

 תחזור בך מיד מהדברים שלך, אנחנו לא נאצים ולא עוכרי ישראל.

 

 יחיאל וקנין: 

 אני אמרתי נאצים? לא הזכרתי נאצים.  

 

 בני כשריאל:

 שנה. 70אתה יודע בדיוק מה קרה לפני 

 

 )מדברים ביחד(  

 

 דוברת:

 באמת, יש גבול. זו פשוט חוצפה.   - - -

 

 בני כשריאל:
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 על זה אני גם אבדוק עם היועץ המשפטי אם להגיש נגדך תביעה. 

 יחיאל וקנין: 

  - - -אתה לא 

 בני כשריאל:

 גמרנו, הישיבה נעולה.  

 יחיאל וקנין: 

 אתה לא תפחיד אותי.  

 בני כשריאל:

 הישיבה נעולה.  

 יחיאל וקנין: 

 י, אלה העובדות. אתה לא תפחיד אות

 בני כשריאל:

 הישיבה נעולה. אתה לא תאשים אף אחד כאן בנאציזם. 

 יחיאל וקנין: 

 אלה העובדות, אלה העובדות, אלה העובדות.  

 בני כשריאל:

 הישיבה נעולה.  

 דובר:

 בני, אתה הצעת להסיע את הילדים לירושלים. אתה הצעת.

 יחיאל וקנין: 

 . אתה מגרש אותם. אתה הצעת להוציא אותם, לגרש אותם

 דוברת:

 אף אחד לא מגרש אותם. 

 בני כשריאל:

 - - -ילדים חריגים שנוסעים לירושלים  130אני לא מגרש אותם, יש לי 

 דובר:

   - - - איפה היית כל הזמן? למה לא דיברת 

 דוברת:

     - - -נכון, הבן שלי נוסע, אתה יודע משהו על זה? 

 

 

 

 

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

 
 
 

 


