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 נוכחות
 

 ראש העיר  –מר בני כשריאל                                     נוכחים:
 ראש העיר  ממלא מקוםסגן ו –ר גיא יפרח מ                                         

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

    חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר  –ליאת מארק  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 ועצת העיר  חברת מ –רוזי ישי  ברתג

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצה    –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר –פרוור -ברנדה הורביץ רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 
 ס. ראש העיר –מר יחיאל וקנין                          חסרים: 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך                       : משתתפים
 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן 

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

 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים.  .2

 לוט בזה רשימת תב"רים.  –ת תב"רים סגיר .3

 הדס שלם כנציגת ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית.  רתאישור גב .4

 . 2018דוח כספי  .5

 מוזיאון 'קסטל'.  ןתקנו .6

 התחייבות לרמ"י לתשלום דמי חכירה לקרקע למבנה. –תוספת לסדר היום  .7

 

 ישיבת המועצה 
  

 בני כשריאל:

 אישור התב"רים.   .17-20אני פותח את ישיבת המועצה מספר 

 

 דובר:

 אנחנו סופרים לראות שיש קוורום. 

 

 בני כשריאל:

יש קוורום, צריך שמונה ויש שמונה, כולל אותי. אישור התב"רים. התב"רים עברו כמובן את ועדת 

הכספים ועברו גם את הנהלת המועצה. אני מעלה את התב"רים, הודעות ראש העיר בסוף, יש לנו 

 הרבה הודעות.  

 עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1429מספר תב"ר 

 

 )הגדלה(  07מבנה מתנ"ס בשכונת 'נופי הסלע'  -1429תב"ר מס'  .א

 הפיס )הגדלה(  פעלמ -₪  500,000 -תקבולים  

 )הגדלה( קבלניות בודותע -₪   500,000 -תשלומים 

 ₪   12,496,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

מספר    1910תב"ר   תב"ר  סביבה.  בנושא  חינוך  פרויקט  להצבעה,  יש   1910עולה  להצבעה,  עולה 

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 
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 פרויקט חינוך בנושא סביבה לשנים תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב  -1910תב"ר מס'  .ב

 יבה להגנת הסבשרד מ  -₪  205,086 -תקבולים  

 עודפי תברים רן ק -₪    51,272 -                 

 קבלניות בודותע -₪   256,358 -תשלומים 

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1864תב"ר מספר 

 

 ת תב"ר(פריאל )הקטנה וסגיר –הסדרת צומת איתם  -1864תב"ר מס'  . ג

 התחבורה )הקטנה(שרד מ  -₪  120,000 -תקבולים  

 פיתוח )הקטנה(  רן עבודותק -₪  30,000  

 )הקטנה( קבלניות בודותע -₪   150,000 -תשלומים 

 התכנית לא אושרה במשרד התחבורה ולכן התב"ר מתבטל 

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 ויות כניסה ויציאה עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. , שיפור זו1531תב"ר 

 

 שיפור זוויות כניסה ויציאה מפרצי אוטובוסים )החלפת מקורות( - 1531תב"ר מס'  .ד

 התחבורה )הקטנה( שרדמ -₪  71,000 -תקבולים  

 )הגדלה( פיתוחרן עבודות ק -₪   71,000 -תקבולים 

 ₪   350,000התב"ר ישאר ללא שינוי 

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 , נגישות פיזית, בית ספר אמי"ת בנים. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 1233תב"ר 
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 נגישות פיזית בית ספר אמי"ת בנים )הגדלה( -1233תב"ר מס'  . ה

 פיתוח )הגדלה( רן עבודותק -₪  29,000 -תקבולים  

 הגדלה() קבלניות בודותע -₪   29,000 -תשלומים 

 ₪   538,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 , החלפת צמחייה בציר הביטחון. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1911תב"ר מספר 

 

 שדה" החלפת צמחייה בציר הביטחון במקטע "צמח ה -1911תב"ר מס'  . ו

 פיתוח  רן עבודותק -₪  50,000  -תקבולים  

 קבלניות בודותע -₪   50,000  -תשלומים 

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 , מיתוג העיר. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.1765תב"ר 

 

 מיתוג העיר )הגדלה(  -1765תב"ר מס'  .ז

 דפי תב"רים )הגדלה(עורן ק -₪  20,000  -תקבולים  

 )הגדלה( קבלניות בודותע -₪   20,000  -תשלומים 

 ₪.  200,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של         

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 , שיפוץ מלתחות בקאנטרי. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 1847תב"ר מספר 

 

 יפוץ מלתחות גברים בקאנטרי )שינוי שם(ש  -1847תב"ר מס'  .ח

 ₪ וישאר ללא שינוי. 85,000סכום התב"ר הינו 

 מבוקש לשנות את שם התב"ר לטובת: 

 'שיפוצים ובטיחות בקאנטרי ובמבנה המתנ"ס' 
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 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

 ת זה. יש התנגדות? הימנעות? , 'ישן מול חדש', משרד הבינוי והשיכון מממן א1912תב"ר 

 

 אייל פישלר: 

 ליאת לא משתתפת בהצבעה הזו. 

 

 בני כשריאל:

 ליאת מארק לא משתתפת.  1912אוקיי, ליאת לא משתתפת בהצבעה, תרשמי. לגבי תב"ר 

 

 "ישן מול חדש"   -1912תב"ר מס'  . ט

 הבינוי והשיכון  שרדמ -₪  165,306  -תקבולים  

    קבלניות ודותבע -₪   165,306  -תשלומים 

 הצבעה: 

 12– בעד

 :      החלטה

 אושר  

 *)ליאת מארק לא מצטרפת להצבעה(

 

 בני כשריאל:

תב"רים את   לוט  –  3סעיף    -  סגירת  לסגור  להצבעה  מעלה  אני  התב"רים.  סגירת  רשימת  בזה 

 התב"רים, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 י כשריאל:בנ

הדס שלם כנציגת ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית. קורות החיים שלה   רתאישור גב - 4סעיף 

נמצאים פה וגם שלחנו את זה לכל אחד ואחד, זה גם עבר את ישיבת ההנהלה. מצורף בזה קורות 

 החיים שלה. אני מעלה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      לטההח

 . אושר  פה אחד
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 בני כשריאל:

ואני כאן באמת רוצה להודות לחברי מועצת   2018זה מאזן    2018דוח כספי    -  2018דוח כספי  .  5

העיר, למנכ"ל, לגזבר, למנהלי האגפים, על כך שגם עשו פעילות בתקציב מאוזן, במסגרת תקציב  

של   פלוס   47,000קציב מאוזן,  שקלים. כלומר הת  47,000מאוזן. השנה הסתיימה בעודף  שקלים 

שקל עודף. אנחנו    47,000מינוס ואפילו מיליון שקל פלוס מינוס זה לא משמעותי, אבל סך הכול  

 לא מעלים את זה להצבעה, זה הובא לדיון. יש שאלות? יש הערות?  

 

 דובר:

 שקל הוא יכול להביא קפה מגורען.   47,000לא, 

 

 בני כשריאל:

 והערות נמשיך הלאה.  אוקיי, אם אין שאלות

 

יורד מסדר היום לבקשת הממונה החדש על עיזבון 'קסטל'. זה יעלה לישיבת המועצה   -    6סעיף  

הבאה, כי זה ממונה חדש, הוא רצה לקרוא את התקנון ולעיין בזה. ברשותכם, אני מעלה את זה 

 להצבעה, שזה יורד מסדר היום. 

 הצבעה: 

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

היום לסדר  תוספת  מוסיף  פסג"ה   -  אני  למבנה  לקרקע  חכירה  דמי  לתשלום  לרמ"י  התחייבות 

מאיתנו  420/1/7/38במגרש   דרשו  הם  איתם,  שדיברנו  לאחר  פעמי   915,334.  חד  סכום  שקלים, 

בין מרכז   36.4%כדמי היוון בשיעור של   ויש משא ומתן  מערך הקרקע. אנחנו גם משיגים על זה 

כלומר התשלום   -  -  -השלטון המקומי לבין רשות מקרקעי ישראל, שכל המבנים הציבוריים יהיו  

משתתף  גם  מחר  אני  הסתיים.  לא  עדיין  הזה  הדיון  החינוך.  מוסדות  כמו  סמלי,  תשלום  יהיה 

במרכז  הזאת  בוועדה  משתתף  מחר  ואני  הזאת  הוועדה  את  לכנס  ביקשתי  אני  הזאת,  בוועדה 

י לזרז את ההליכים שם. מה שאנחנו עשינו בישיבה הזאת עם רמ"י, כלומר השלטון המקומי כד

עם ראש רמ"י, עדיאל שמרון, הגענו איתו לסיכום ומאחר שיש לנו תקציב של משרד החינוך לבנות 

לסיכום  איתו  הגענו  השנה,  אוקטובר  מאשר  יותר  לנו  יישאר  לא  הזה  והתקציב  הפסג"ה  את 

לא נגיע לסיכום איתו על מחיר הקרקע אז אנחנו    2023שאם עד  שאנחנו ניתן לו מכתב התחייבות  

נשלם לו את הסכום הזה. בינתיים יש לנו גם את הזכות להגיש השגה לשמאות הזאת. אני מאמין  

 אנחנו נגיע איתו לסיכום על דמי ההיוון.   2023שעד 

שמגי מהכספים  זה  את  יקזז  הוא  לסיכום  נגיע  לא  אנחנו  אם  שיקרה,  מה  מקרה  לנו בכל  עים 

ממכירת הקרקע שלו במעלה אדומים, כלומר אנחנו לא נצטרך לשלם לו ישירות, הוא יקזז את זה. 

לא  אנחנו  מקרה,  בכל  לסיכום  איתו  שנגיע  מקווה  אני  לסיכום,  איתו  נגיע  שאנחנו  מאמין  אני 

 יכולים לדחות את זה כי משרד החינוך כבר מתקצב את הפסג"ה. זה מבנה גדול מאוד, מבנה יפה
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מאוד, לא בתוך מרכז מסחרי כמו שהיום יש לנו את זה בכיכר יהלום, אלא מבנה ראוי לשמו, גם 

למורים וגם לתיכוניסטים ולכן בכל מקרה היינו צריכים לשלם את זה כי אחרת אנחנו נאבד את 

 תקציב הבנייה של משרד החינוך. אז אנחנו מגיעים איתו לסיכום. 

הגזבר של  התחייבות  מכתב  יש  יהיה    כאן  שלא  שבמידה  שאומר  ישראל  מקרקעי  למינהל  ושלי 

סיכום אנחנו נצטרך לשלם את הסכום תוך כדי שהזכות שלנו גם להשיג על השמאות. אני מעלה 

 את זה להצבעה. 

 

 סמן: יחזקי ז

 גם את התב"ר.

 

 בני כשריאל:

 כן, אנחנו מאשרים את זה ואת התב"ר. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 : הצבעה

 13– בעד

 :      החלטה

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

להפקדה, פרסום להפקדה של   E1בשעה טובה קיבלנו היום את נוסח הפרסום  -הודעות ראש העיר

E1  ,3,360    לא משנה. לא צריך להביא את זה לדיון, פשוט צריך רק לפרסם 3,500יחידות דיור, או ,

שהרבה הרבה יגישו בג"צים בגלל שזה מאוד מאוד    את זה ואחרי זה בתקופת ההפקדה אני מאמין

התכניות  את  נתחיל  ה'  שבעזרת  מקווים  הלאה,  ממשיכים  אנחנו  אבל  הזה.  הנושא  רגיש,  מאוד 

 המפורטות של הפיתוח ונתחיל לבנות את זה.  

בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לראש הממשלה ולכל אלה שעזרו לי במאבק, זה היה מאבק 

ם האחרונים. המאבק היה כמובן מתחת לרדאר, לא רצינו להעלות את זה, אבל לא קטן בחודשי

לזמביש  להגיד תודה  גם צריך  שלו. כאן  וגם עם הצוות  עם ראש הממשלה  גם  ישיבות,  היו מלא 

שהיה איש קשר טוב ביני לבין ראש הממשלה, הוא אחד הּפּושרים. זמביש עשה עבודה יפה מאוד  

ידעת אני  שלשום.  השבוע,  אני  גם  בטוח,  הייתי  לא  אבל  הזה,  הנושא  על  שלשום,  כבר  זה  על  י 

לי   הבטיחו  כבר  כי  אחד,  לאף  מאמין  לא  אני  מתפרסם  הנוסח  את  רואה  לא  שאני  שעד  אמרתי 

שלנו,   ההנדסה  באגף  גם  זה,  על  עבדנו  היום  כל  בבוקר,  היום  הנוסח  את  קיבלנו  אז  מספיק. 

ה ומפרסם את זה בעיתונות הארצית. עשית את לפרסום ועכשיו הדובר מסגנן את זה, מסדר את ז

 זה כבר?  

 

 סמן: יחזקי ז

 כן.

 

 בני כשריאל:

 הוא עשה את זה. וכמובן גם ב'מעלהנט', זה חשוב כי זה פרויקט מקומי.  
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 אייל פישלר: 

 זה פורסם, חזקי?  

 

 רוזי ישי:

 אבל זה צריך להעלות בוועדה ולהיות מאושר, לא? 

 

 בני כשריאל:

 איזה ועדה? 

 

 רוזי ישי:

 .לא יודעת 

 

 בני כשריאל:

זה התעכב   זה,  עיר אישרה את  בניין  ועדת  מזמן,  זה  הוועדה כבר אישרה את  רוז, שאלה טובה. 

במת"ע בגלל הנחיה של ראש הממשלה לא לפרסם את זה. זה כבר עבר את מת"ע, הם דנו בזה וזה 

ה כן לפרסם את זה ולכן נעצר בגלל הנחיה של ראש הממשלה לא לפרסם. אתמול הוא נתן הנחי

מפרסמים את זה. זה לא צריך לעבור ועדה. למתן תוקף זה יגיע. אחרי זה לפירוט, הפיתוח, וכל 

 הדברים, בנייה של הקבלנים וכו', תמ"א מפורטת, זה צריך להגיע לוועדה.  

 

 גיא יפרח:

כי ראש העיר מצטנע בה להגיד משהו  אני רוצה  להגיד משהו בהקשר הזה.  הזה. אני רוצה  קשר 

הצהרה   שהיא  איזה  נותן  שהוא  חשבנו  ואנחנו  לביקור  לכאן  הגיע  הוא  הממשלה,  ראש  פה  היה 

וגם  הממשלה  ראש  על  ישיר  באופן  גם  לחץ  ובני  קרה  לא  זה  דבר  של  ובסופו  וכו'  וכו'  דרמטית 

באופן עקיף דרך אחרים כדי להבהיר לו שתושבי מעלה אדומים לא מוכנים להתנחם בזה שהוא 

לבקר פה, כי ציפינו להחלת ריבונות, אז אם לא החלת ריבונות כי יש בעיה אמריקאית, אז רק בא  

 זה לא פחות גדול מהחלת ריבונות.   E1 -לפחות שנוכל לבנות ב

 

 בני כשריאל:

 לדעתי זה יותר גדול.  

 

 גיא יפרח:

 וזה הצליח.

 

 בני כשריאל:

זה הישג הרבה יותר משמעותי  E1נה את , אני אומר לכם, אם אנחנו בעזרת ה' נבE1חבר'ה, בניית 

 מריבונות. 

 

 אייל פישלר: 

 גיא לא רצה להגיד את זה לפרוטוקול.  
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 בני כשריאל:

 כן. אבל אנחנו לא מוותרים על הריבונות בכל מקרה.

 

 ברנדה הורוביץ: 

אפשר להגיד שני דברים? קודם כל אני רוצה להגיד מזל טוב לתושבת העיר, מיטל בנשק, מתנועת 

זנות שהיא הובילה 'אמו נגד  נה', היא זכתה בפרס אשת השנה של תנועת 'אמונה' בעקבות החוק 

 . בכנסת. היא תושבת מעלה אדומים וכשהם אמרו שהיא תושבת מעלה אדומים אמרתי 

 

 דובר:

 איזה חוק זה?

 

 דובר:

 החוק להפללת לקוחות. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 , האם אפשר להעלות את זה למכרז? ורציתי לשאול את בוריס מה עושים עם אגד תעבורה

 

 בוריס גרוסמן: 

 מה הבעיה?

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אני אגיד לך מה הבעיה. 

 

 בני כשריאל:

הממשלה  ראש  משרד  מנכ"ל  של  ביקורים  שני  כאן  היו  ההודעות.  את  גמרתי  לא  עוד  אני  רגע, 

ב  פרט בשכונות  ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שדנו בהמשך התכנון והפיתוח של מעלה אדומים, 

וגילה אהדה. מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הבאנו בפניו    07 מזרח ואחרים. הוא גילה התעניינות 

את המחסום, הוא היה במחסום, הוא ראה את זה ואת הכביש, אנחנו עובדים על הנושא הזה חזק 

 מאוד. היינו גם בפגישה אצל שר הכלכלה לגבי המשך תכנון ופיתוח אזור התעשייה.  

 אתה נקרא לסדר.   יהודה,

 

 יהודה אסרף:

 מה נקרא לסדר? גם היועץ המשפטי, גם החשב וגם המנכ"ל כאן. 

 

 בני כשריאל:

אני קראתי גם להם לסדר. אני רוצה לברך את בית ספר אמי"ת איתן בנים על כך שהם קיבלו פרס 

את המנהל  חינוך מטעם ארגון המורים. אני נכחתי בטקס, זה היה טקס מאוד מרגש, בפרט לראות

למה הוא צריך   ידע בכלל  לא  עלה לשם הוא  צנוע, כשהוא  לדעת, הוא כזה  דניאל. אתם צריכים 
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לעלות ולקבל פרס, הוא עושה את העבודה שלו. ככה הוא אמר לי, 'אני עושה את עבודה שלי, מה 

 אני צריך את כל הפרסים האלה?' 

לגב עליהם.  ידבר  גיא  מעט  ועוד  מאוד  טובים  הגיוס  ואני  נתוני  זה  על  דיברנו  אנחנו  הבחירות,  י 

שלנו, אבל  נעבוד בשביל המפלגות  עלינו בשלום, שכולנו  שיעברו  מבקש מאוד שהבחירות האלה, 

נעשה את זה בידידות, בכבוד הדדי ולא נריב ולא נעשה כלום. ואם מישהו רואה שאיזה מישהו רב  

את ונוריד  נלך  אנחנו,  המועצה,  שחברי  הדין  מן  כזה  משהו  רוצים   או  אנחנו  כי  הזאת  הקטטה 

 קודם כל שיהיה שלום בעיר שלנו וכמובן לכידות עירונית. 

יכולת להיות שאני אסע לחוץ לארץ ואני מבקש כאן לאשר לי את זה, ביום חמישי הבא, עקב כך  

לגבי מימון התרומות שאנחנו   להתווכח איתנו  עטר, הם מתחילים  דני  לישראל,  שהקרן הקיימת 

מצרפת   המבקרים מביאים  מרכז  את  לבנות,  צריכים  שאנחנו  המבנה  את  גם  יש  שמיר.  לפארק 

שישי,  ביום  איתם  להיפגש  אותי  והזמינו  להיבנות,  צריך  שם  שגם  ושומרון,  ביהודה  להתיישבות 

   .נשיא הפדרציה היהודית שם, שהם אלה שתורמים, היום בערב יש לי גם פגישה 

 

 דובר:

 שישי הבא, חמישי הבא? 

 

 :בני כשריאל

כן, שישי הבא, לא שישי הזה. אני הולך לפגוש את נציג קק"ל היום בשעה שמונה פה כדי לתת לו 

את החומר ושיכין את הישיבה הזאת. עד עכשיו הם תרמו לנו למעלה ממיליון יורו, נדמה לי שני 

לבקש מהם עוד   ואני הולך  פארק שמיר,  לפארק קק"ל, שהיום הוא  הייתה התרומה  יורו  מיליון 

יון יורו. אני מקווה מאוד שיכבדו את הבקשה שלי כי חסר לנו כסף גם לסיום הפארק וחסר מיל

לנו בטח ובטח הרבה כסף לבניית מרכז מורשת שמיר, שזה בעצם מרכז מבקרים, מוזיאון, על כל 

ההתיישבות  תולדות  ההתפתחות,  ושומרון,  ביהודה  היישובים  כל  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות 

יהיה מרכז הסברה, מרכז אינפורמציה לכל אחד שרוצה לקנות דירה בכל יישוב שהוא  וכו' ושם גם 

 ביהודה ושומרון. 

 לגבי אירועי פורים ועדכון נתוני גיוס, גיא, בבקשה. 

 

 גיא יפרח:

נתונים באמת באמת יפים, אין אף בית ספר שהוא מתחת ל גיוס, אנחנו קיבלנו   96%-לגבי נתוני 

גיוס, אמי"ת בנים, דקל וילנאי, אורט תעופה   100%גיוס במעלה אדומים, כשיש שני בתי ספר עם  

עם  99%וחלל   מאוד  גבוה  הישג  באמת  שזה  וייס,  ברנקו  שלא  97%או    96%,  המספרים  באמת   .

הם ממש מספרים קטנים. הנתון שלנו העירוני הוא קצת נמוך יותר בגלל כאלה שאינם מתגייסים  

לומדים במעלה אדומים, זה בדרך כלל כאלה שלומדים או בישיבות גבוהות או בפנימיות. אנחנו  

לצה"ל רשותי שמכין חבילה היום לכל בית ספר,  במרכז ההכנה לצה"ל הרשותי, יש מרכז הכנה 

החבילה לגיוס.  הצו   הכנה  למבחני  והכנה  מנטלית  הכנה  גם  לוחמים,  בעקבות  סיור  גם  כוללת 

הראשון. הם עושים סימולציה בחינם. הם עושים סימולציה של ריאיון אישי ויש להם אפליקציה  

 לעבור על השאלות של הדירוג הפסיכוטכני, של הדפ"ר. 

, הם לא הולכים אחד  היום בתי הספר הולכים לצו אחוד, אנחנו לוקחים אותם ביחד כבית ספר

וזה  אחד ולא מוצאים את עצמם וחוששים ומפחדים בצו הגיוס, אלא הם הולכים ביחד כשכבה 
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מצמצם להם את אי הוודאות, מגיעים המורים שלהם וכו' וכו'. זה הוכיח, יש לנו קפיצה אדירה  

 גם בדפ"ר וגם בקב"א. זה בהקשר של נתוני הגיוס, זה ממש ממש יפה.  

ל ההכנה  רמה מרכז  עד  מתגייס,  שלא  מי  מתגייסים,  שאינם  באלה  גם  מטפל  הרשותי  צה"ל 

ללשכת  יגיע  שהוא  עד  ההורים,  ואת  המורים  את  ורותמים  איתו  ומדברים  בדלת  לו  שדופקים 

 הגיוס.

בערב,   התרבות,  בהיכל  הוא  הראשון  היום  פעילות,  של  יומיים  השנה  גם  יש  פורים,  של  בהקשר 

תשלום ואחר כך מסיבה, גם היא בתשלום. יום למחרת זה הפנינג  מופע סטנדאפ של אורי חזקיה ב

שכולו חינמי על כל הצנטרום של כיכר יהלום עד לפארק הפיל. יש שם שתי הופעות לילדים וכל 

להקות  רוקדים,  מנגנים,  שרים,  ברחבה,  שמה  שנמצאים  נוער  בני  הפנינג,  מתקנים,  עם  הפארק 

ילדים ב וסבב של הצגת  זה הפנינג שמתחיל בשקלים.    10-מחול  בבוקר כדי שאפשר   11:00-זהו, 

 יהיה לבוא אחרי המגילה ולהמשיך עד הצהריים, כולל הופעות של בתי ספר. 

 

 בני כשריאל:

שיהיה   הבת.  את  מחתן  שהוא  זה  על  נגר  לאברהם  טוב  מזל  העיר,  ראש  בהודעות  אחרון  סעיף 

לך וילדים לאמא, בנים ובנות לרוב, בסימן טוב, חיי אושר, בריאות טובה, ברכות והרבה נכדים  

 בעזרת ה'.

מברכים  אנחנו  בערב.  אתמול  הבת  את  חיתן  הוא  גם  הגנים,  על  הממונה  לנחמיה,  שנייה  ברכה 

 אותו באותן ברכות שבירכנו את אברהם, באמת בחיים טובים ומאושרים.

 . )מחיאות כפיים( לחתונה  –וברכה אחרונה ל 

 

 בוריס גרוסמן: 

 בן שלי, מצטיין כנסת ישראל, מתוך אלף איש חמישה אנשים זכו.  בני, עוד ברכה ל

 

 בני כשריאל:

העיר  שמועצת  לפרוטוקול,  כהחלטה  זה  את  נכניס  אנחנו  מה?  יודע  אתה  הכבוד.  כל  מאוד,  יפה 

חיי   לך  שיהיו  ידידי,  ולך,  מצטיין.  עובד  שקיבל  כך  על  שמוליק,  גרוסמן,  שמואל  את  מברכת 

 נישואים טובים.

 

 ח:גיא יפר

 תודה. מוזמנים, כמובן, כולם.

 

 בני כשריאל:

 בזוגיות טובה.  

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, בבקשה.
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 ברנדה הורוביץ: 

 . אנחנו ערים שהשנה הזאת עם אגד תעבורה 

 

 בני כשריאל:

 לא, אני רוצה שתגידי את ההתרשמות שלך על המפעל בווינה.

 

 ברנדה הורוביץ: 

וא אגד  קודם  הזאת, אוקיי,  בעיר  קשה  מאוד  מאוד  עובדים  אנחנו  ההתרשמות.  את  אגיד  אני  ז 

יש  יומיים  רגועים. הסיפור הזה של אגד שכל  יהיו  ויגיעו,  רוגע  רגיעה,  ירגישו  כולנו, שהתושבים 

איומים של שביתה, אני לא יודעת מה אנחנו יכולים לעשות כעירייה, אולי אין לנו מה לעשות, יכול 

יוד לא  אני  למכרז להיות,  שנעלה  או  להגיב,  צריכים  שכן  חושבת  אני  אבל  מושג,  לי  אין  עת, 

יגיעו  הם  איך  בהיסטריה,  שאנשים  ווטסאפים  שיהיו  להיות  יכול  לא  אחרים.  לאוטובוסים 

לעבודה, איך הם יחזרו מהעבודה, מה הם יעשו עם הילדים. זה פשוט לא הגיוני, הם צריכים לתת 

 להם. שירות ואנחנו כאילו בני ערובה ש

 

 בוריס גרוסמן: 

אני יכול לענות, גברתי? תודה. קודם כל פה לידך יושב בחור שאנחנו ביחד היינו אצל השר, כששר 

התחבורה היה פה אנחנו העלינו את הנושא הזה של אגד תעבורה ודיברנו והביאו כמה שיפורים, 

זה   זה משהו. השנה הזאת,    -  -  -אחרי  עם  עשינו  ואנחנו  את יש אנשים אחרים  וחצי, אולי  שנה 

טועה, כן היו איומים, לא הייתה שביתה אחת. באגד היו שלוש פעמים, באגד תעבורה לא הייתה 

שביתה אחת, רק היום, פעם ראשונה. היו איומים ובית המשפט החליט לתת שביתה בגלל שמשרד  

כולל כל החברות. בשבו כולל אגד,  חברה,  לאף  לא העביר את הכסף  יהיהתחבורה  ה אגד ע הבא 

אף אחד לא קיבל ממשרד התחבורה בגלל שהם לא קיבלו ממשרד האוצר את   . ואחר כך יהיו עוד

הכסף ועד עכשיו הם לא מקבלים את זה. אז באו לבית משפט, אמרו בבית משפט 'לא רוצים' וזהו  

 זה. 

ביום. נסיעות    750רק אני רוצה להודיע לך במעלה אדומים, בעזרת אנשים שיושבים גם פה, יש לנו  

אין מקום בארץ, אין, ואני אחראי לזה, עם כמות אוטובוסים שיש במעלה אדומים. יש לאריאל, 

 ... יש לתל אביב, יש לבאר שבע, יש להר חוצבים, הר הצופים, לעין כרם, מלחה ו 

 

 בני כשריאל:

 ולתל אביב. שכחת את תל אביב. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 .יאה מהעיר ביצ  - - -אני עמדתי ביחד עם המחליף שלי 

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 לא, זה חשוב, אתה יכול לענות לאנשים.
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 בוריס  גרוסמן:

כל  את  בדקנו  אנחנו  פה,  שעובד  יוסי,  שטויות.  לדבר  ולא  עובדות  לדעת  צריכים  כשמדברים 

כל  אוטובוס,  באף  בבוקר,  שמונה  עד  בבוקר  וחצי  משש  אדומים  ממעלה  שיוצאים  האוטובוסים 

עמד. אין דבר כזה בארץ, אין דבר כזה. אני בעוד    דקה יצא אוטובוס, באף אוטובוס בן אדם לא 

שלושה בערך המצב הולך להחמיר במעלה -שבועיים אני בודק גם חזרה אותו דבר. תוך שבועיים

בבר   אפריל  בחודש  לעבוד  מתחילים  אילן,  בר  את  סוגרים  זאב,  ופסגת  יעקב  בנווה  גם  אדומים, 

 אילן.

 

 שריאל:בני כ

 טוב, אין לזה קשר עכשיו.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 המצב יהיה הרבה יותר גרוע ואנחנו עובדים על זה שנשפר את זה.

 

 בני כשריאל:

אני רוצה שתיתני קצת סקירה. אנחנו מקימים את המפעל התרמי לייצור חשמל מפסולת, הנושא 

רנדה נסעה באופן פרטי לווינה,  הזה מדי פעם עלה, האם זה מזהם אוויר, לא מזהם אוויר וכו'. ב

 . נסיעה שלה, ואיגוד ערים לאיכות הסביבה בראשותו של יהודה סידר לה 

 

 יהודה אסרף:

 של ניצן.

 

 אייל פישלר: 

 של ניצן.   - - -בראשותו של יהודה, ב 

 

 בני כשריאל:

 סידר לה ביקור במפעל כדי להתרשם. בבקשה, ברנדה. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 צה באמת להודות לניצן שעבד על זה שאני אתקבל. אז קודם כל אני רו

 

 בני כשריאל:

 כבדו אותה. אתם רוצים שיכבדו אתכם כשאתם מדברים, כבדו את אלה שכן. 

 

 דובר:

 ברנדה, בבקשה בלי לבכות. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 זה לא שייך וזה לא מתאים לדבר לאף אחד ככה. 
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 בני כשריאל:

 בבקשה, ברנדה. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

ד הדברים שהיו לי הרבה שאלות, איך יכול להיות שאנחנו שמים דבר שבעצם הוא יכול לזהם, אח

זה מה שאנחנו שומעים, ואיך בווינה, באוסטריה, שכל כך דואגים על כל לכלוך הם הסכימו. אני  

שהוא  חשבתי  אני  גדול,  מאוד  מפעל  לא  הוא  שכונה,  באמצע  ממש  באמצע,  הוא  למפעל,  הגעתי 

ב, הוא ממש קטן, באמצע וינה. עשיתי סיור של שעתיים וחצי שבו הם הראו את כל יהיה ממש רח

 .התהליכים של השריפה 

 

 דובר:

 קבלת הפסולת. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

קבלת הפסולת, מה הם עושים עם הפסולת, איך הם מנקים את האוויר של העשן, מה הם עושים, 

שיוצא והפליטה  נקי  שזה  עד  תהליכים  שלושה  עובר  העולמי זה  לתקן  מתחת  ממש  היא  משם  ת 

וכו'. הם עושים המון סיורים של תלמידים וזה מאוד מאוד מרתק איך הם עושים את זה. יש כמה 

אחר כך, אבל אני חושבת שהנושא הזה, גם ברמה החינוכית וגם ברמת   -  -  -דברים שאני אדבר  

ך המפעל אני דאגתי לצלם  איכות הסביבה, באמת יכול להיות מרתק איך אפשר לקדם את זה. בתו

את הבתים מתוך המפעל, יש לי תמונות שרואים שמפה עד הדלת יש בתים. אנשים מדברים על זה 

 ומשהו שנה.  20ולא מרגישים בעיה וזה כבר 

 

 בני כשריאל:

 וזה אוסטריה, כן? זה אוסטריה ששומרת על הניקיון. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ותם איך הם הצליחו לגייס את התושבים לדבר הזה. אני אגיד משהו אחד שהם אמרו, שאלתי א

 

 בוריס גרוסמן: 

 את כולם לווינה, שכולם יסתכלו, כל התושבים.  - - -ברנדה, המטרה, מה גילית? 

 

 ברנדה הורוביץ: 

ומשהו שנה הצלחתם שתושבים יסכימו לדבר כזה, אז הם   20אני שאלתי אותם איך באמת לפני  

אור לכל  כל  שקודם  ככה,  את אמרו  ליידע  דרך  שהיא  איזה  או  עיתון  איזה  להם  היה  הדרך  ך 

התושבים בכל שלב ושלב. היה שיח איתם והם ידעו את התהליכים כל הזמן. אני מנסה להשיג את 

 מה שהם כתבו כי זה מעניין אותי, אבל התושבים היו שותפים כל הדרך. 

 

 דוברת:

 צריך לעשות כתבה לעיתון.
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 ברנדה הורוביץ: 

 ק כתבה.לא, זה לא ר

 

 יהודה אסרף:

אני אחזק את מה שברנדה אומרת. ערים מקיימות בעולם ובפרט בגרמניה, פרייבורג למשל, שהיא 

ומצאו שברגע שהתושבים הם חלק מהמפעל וחלק מהתהליך  גילו  ירוקות, הם  אחת הערים הכי 

ראינו את התהליכים נעשים הרבה יותר טוב והרבה יותר מהיר. אם יש שם בכל שכונת מגורים, ו

בשומרוני   להיות  שאמורה  הפסולת  מכמות  שליש  בערך  מספק  כביכול  שהוא  מתקן  שם  יש  זה, 

הטוב, אין סיבה בעולם שאצלנו זה לא יהיה. היא מדברת על רמת פליטה של עשן שיוצא לאוויר  

 פי כמה וכמה פה במעלה אדומים שלא תהיה בכלל פליטה של עשן.  

 

 בני כשריאל:

 ה הרבה יותר חדשני. ג'קי, בבקשה. כי המפעל שלנו יהי

 

 ג'קי עזרא:

לצערי הרב אשתי ניסתה לקנות כרטיסים, אחרי   שני דברים אני רוצה להגיד. לגבי יום האישה. 

 שעתיים לא היו כרטיסים.  -שעה

 

 דוברת:

 שעתיים? אחרי דקה לא היו כרטיסים. -אחרי שעה

 

 ג'קי עזרא:

מ  איזה  אליי  הגיע  מה.  יודע  לא  דקה,  ממעלה אחרי  לא  חוץ,  לתושבי  גם  מכרו  שכנראה  ידע 

אדומים. חבל, חבל שזה מתבצע ככה, לדעתי צריך לעשות עם זה משהו שרק תושבי מעלה אדומים 

 יזכו בכרטיסים האלה.  

כמעט בכל האירועים  בני, אני משתתף  יודע,  כמוך  מי  לקצינים.  שני. הצדעה  זה דבר אחד. דבר 

ל זה. הפעם לא קיבלתי הזמנה, לא ידעתי, בוריס בתשע ומשהו האלה, כשאני מוזמן, אני מקפיד ע

 התקשר אליי ואני הגעתי.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא, אף אחד לא ידע, אף אחד לא קיבל. 

 

 ג'קי עזרא:

 אז כדאי בדברים כאלה לשתף את אנשי המועצה.

 

 בוריס גרוסמן: 

 . מה שאמרו במתנ"ס שבטעות לא שלחו 
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 גיא יפרח:

לו אני  לא,  באירוע לא,  בעצמי  אני  גם  הייתי  לא  בחו"ל,  הייתי  פשוט  אני  זה.  על  אחריות  קח 

 ושכחתי לפרסם את זה לחברי המועצה.  

 

 בני כשריאל:

 בשנה שעברה הזמינו אתכם? 

 

 ג'קי עזרא:

 כן.

 

 בני כשריאל:

 השנה הייתה תקלה, נתקן אותה. 

 

 דוברת:

 כן. בשנה שעברה אני ואתה היינו לבד ממעלה אדומים.

 

 קי עזרא:ג'

 .נכון. אז אני אומר שזה חשוב שחברי מועצה שיכולים להגיע, זה אירוע מאוד משמח 

 

 בני כשריאל:

 הדברים האלה מתפרסמים. תרימו טלפון, תשאלו, אין כאן שום מעשה שבזדון לא נעשה.

 

 ג'קי עזרא:

 ... לא, חלילה, אני לא מאשים איש, אני אומר שחבל ש 

 

 בני כשריאל:

 ה בפעם הבאה. נקפיד על ז

 

 ג'קי עזרא:

 ... בסך הכול זה תקציבים שלנו, של העיר, ואנחנו מאוד מעריכים את  –שמי שיוכל להגיע 

 

 בוריס גרוסמן: 

 ג'קי, זה לא היה בכוונה, זה בטוח.  

 

 בני כשריאל:

 כן. מעיין, שהיא מחזיקה את תיק הנשים, בבקשה. 

 

 מעיין מור:

 וה ליום האישה שלנו זה דבר טוב.  דבר ראשון, זה שיש ביקוש כל כך גב
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 ג'קי עזרא:

 אז תעשו עוד יום.

 

 בני כשריאל:

 יש, עשינו שניים.

 

 ג'קי עזרא:

 אז זה לא מספיק. 

 

 בני כשריאל:

 אי אפשר, הוא לא רצה.

 

 דובר:

 מה, כל יום יהיה יום האישה?  

 

 בני כשריאל:

 חוץ מזה שזה עולה הרבה כסף. 

 

 מעיין מור:

צרות של עשירים ואני מאוד שמחה וגאה על זה שיום האישה כל כך מוצלח וכל זה דבר מבורך, זה 

כך הרבה נשים רוצות להגיע. הוספנו יום בשביל לאפשר ליותר נשים להגיע. הכרטיסים, בתכנית 

צריך   שהיה  מי  אחד,  אחד  אליכם  התקשרתי  מועצה,  לחברי  באינטרנט.  רק  לקנות  שאפשר  היה 

 עזרה קיבל אותה. 

ים שהם מחוץ לירושלים, אחרי התייעצות גם עם גילי מה מותר לנו ומה אסור, התחלנו לגבי תושב

סבב טלפונים לאישה אישה, שואל אותה אם היא ממעלה אדומים, שואל אותה מה הכתובת שלה, 

לא  שהן  מנשים  האלה  הטלפונים  בגלל  ביטולים  והיו  העיר  תושבת  באמת  שהיא  לראות  מנסה 

שהא והבינו  אדומים  המתנה  ממעלה  רשימת  יש  ואז  קיבלו  הנשים  העיר,  לנשות  רק  הוא  ירוע 

 ארוכה שכל פעם שיש ביטול מקבלת את הכרטיסים שחוזרים לפול.  

 

 יהודה אסרף:

חושב  אני  איתנו.  הולכת  לא  האישה  כי  כרטיסים,  שני  לשמור  צריך  מועצה  שלחברי  חושב  אני 

 שמרו שני כרטיסים לחבר מועצה.שאשתי רוצה ללכת עם חברה, אם אני לא מוזמן אז לפחות י

 

 רוזי ישי:

 אני ויתרתי על הכרטיס שלי כי לא הצלחתי להשיג עוד כרטיס. 

 

 יהודה אסרף:

 נכון. 
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 בני כשריאל:

 . 570חבר'ה, זה היה צריך להיות ערב אחד, מספר המקומות אצלנו באולם הוא קטן מאוד, 

 

 דוברת:

 . יף עוד יום? בואו נבנה עוד אז בואו נבנה עוד היכל. למה לחשוב קטן, להוס 

 

 בני כשריאל:

עוד   זה  פטרבורג    100בסדר,  לסנט  איתם  אסע  אני  בעיה,  אין  דבר.  כזה  לבנות  שקלים  מיליון 

 מיליון שקל ואנחנו נבנה אחד כזה.   100ולמוסקבה להביא 

 

 אייל פישלר: 

האולם הזה גדול   אבל אם כבר בונים אז תעשו גם אולם גדול וגם אולם אחד יותר קטן כי לפעמים

 מדי.  

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 בני כשריאל:

מ למעלה  זה  זה,  ושל  השלד  של  החישוב  את  נעשה  אם  הזה,  הבניין  של  הכול  בסך    55-הסכום 

ל אפילו  מגיע  זה  שקלים,  את   60-מיליון  שהשגנו  עד  שנים,  הרבה  עבר  השלד  שקלים.  מיליון 

.  570-פשר היה להגדיל את האולם הזה מהתקציבים האלה. זה מה יש ואנחנו בדקנו, אגב, אם א

כדי להגדיל את האולם הזה, אל"ף, לא היה שם מקום בשטח, בי"ת, אם היינו מגדילים את זה זה 

היה עולה כאילו שבונים אחד חדש כי צריך לפרק, לעשות תקרות, לסדר את הכול, זה לא פשוט 

 וזה מה יש.  

אליי מעיין, על הראש, דופקת לי, 'אתה חייב  עכשיו, מאחר שראינו שהכרטיסים נמכרו כבר באה  

 ...עוד הופעה, עוד הופעה'. אגב, זה מסובסד, שלא תחשבו שזה לא מסובסד, אבל גם ככה 

 

 דובר:

 בכמה זה מסובסד?  

 

 בני כשריאל:

מסובסד. גם ככה, אחרי שקנו את הכרטיסים, היו אנשים שהתלוננו למה המחירים גבוהים. אנחנו  

 שקל.  120שקל בעוד שבתיאטרון ירושלים זה עולה  100-ים במכרנו את הכרטיס

 

 מעיין מור:

 נכון, בלי כל המסביב. 

 

 דובר:

 יותר. 
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 דוברת:

 . 124לא, זה עולה 

 

 בני כשריאל:

גם   124 הנשים  כאן  החניה,  עבור  ולשלם  חניה  למצוא  צריך  אתה  שם  מה,  אבל  קטורזה.  שקל. 

כיבוד כיד המלך, כלומר כל זה גם היה מסובסד מקבלות מתנה, כאן הנשים גם מקבלות כיבוד,  

לבוא  אבל  שמתעניינות.  נשים  הרבה  יש  אומרת,  שמעיין  כמו  דבר,  של  שבסופו  מאוד  שמח  ואני 

כי אנחנו מכרנו   לא מקבל,  לא מקבל, ממש  אני  זה  וכו', את  יקר'  'אנחנו משלמים  ולקטר  מכאן 

זה, ובא על  ועוד הוספנו  פחות ממחיר הכרטיסים  אני רוצה כרטיסים  וכאן  יפה.  מת עבדו כל כך 

לציין גם את מעיין וגם את איריס אלפסי שעבדו כל כך קשה, גם לשכנע את האמרגן של קטורזה 

לעוד הופעה זה לא היה כל כך קל. לא היה כל כך קל כי הוא מגיע להופעה אחת פה, יש לו ביקוש 

לו   1,000ות שיש לו  אדיר, הוא לא צריך אותנו עם האולם הקטן שלנו. יש לו מקומ מקומות ויש 

 הכנסה הרבה יותר גבוהה מאשר אצלנו.  

 תודה רבה, אני מתכבד לנעול את הישיבה, פורים שמח. 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 


