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 שיבת המועצה י

 בני כשריאל: 

מספר   העיר  מועצת  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד  ויש 37/21אני  התב"רים  באישורי  נתחיל  אנחנו   .

 הוא התוספת.  2237תוספת לתב"רים, תב"ר מספר 

, עיקור וסירוס חתולים. זה משרד החקלאות שכמובן מעביר  2036אישור התב"רים. תב"ר מספר  

 עות? עבר פה אחד.  . יש התנגדות? הימנ95,830-אלינו, לאחר הגדלה זה יגיע ל

 

 אייל פישלר: 

 לא. אני לא בעד.

 

 בני כשריאל:

 אתה מתנגד? נמנע? מה? 

 

 אייל פישלר: 

 .נמנע. אני אשמח מאוד אם

 

 בוריס גרוסמן: 

 תעזוב, אתה אמרת שאתה מתנגד אז בסדר.  

 

 בני כשריאל:

 אמרת את זה בהנהלה, נו. 

 

 אייל פישלר: 

אני אומר שאני אשמח, חוץ   של  לא, אבל  לעשות בדיקה מקצועית  פה, אני אשמח מאוד  מהדיון 

 .אפשר לעשות את זה לפי הדבר הזה לראות אם באמת

 

 בוריס גרוסמן: 

 אז בשנה הבאה נקבל יותר כסף?  
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 בני כשריאל:

 אנחנו נבדוק את זה.  

 אייל פישלר: 

 לא קשור עכשיו לזה. 

 

 בני כשריאל:

  בשלב זה אנחנו מאשרים את הדבר ואני אבדוק. 

 

 אייל פישלר: 

 בסדר, אבל אני אומר שיכול להיות שצריך לעשות בדיקה, יכול להיות שזה לא יקר וזה אפשר.  

 

 בני כשריאל:

 .כתי כדעתך, אבל בינתיים את התב"רנבדוק אם יש פתרון הל

 

 אייל פישלר: 

 . ה, למצוא פתרון שיסתדר תקציבית וכן, מעלה אדומים יכולה להיות חלוצה גם בז

 

 כשריאל:בני 

 בסדר, אוקיי, אייל, הבנו.  

 

 גילי רוגל:

 סירוס חתולים.

 

 בני כשריאל:

גילי, הבנו את זה, כל שנים זה עובד ככה. נבדוק גם את זה, אני מעלה את זה להצבעה שוב פעם.  

 אני מבין שיש אחד נמנע והשאר בעד, נכון? אוקיי. 

 

 עיקור וסירוס חתולי רחוב )הגדלה(  – 2036תב"ר מס'  .א

 משרד החקלאות )הגדלה( -₪  11,407 –תקבולים 

 )הגדלה( ע. קבלניות -₪   11,407 –תשלומים 

 ₪   95,830לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 )אייל פישלר( 1 –נמנע 

 החלטה: 

 אושר . 
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 בני כשריאל:

עבודות 2023  תב"ר מקרן  הגדלה  וילנאי.  דקל  זה  ומתקנים.  שיפוץ  ספורט,  אולמות  שדרוג   ,

 . יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 398,760-הפיתוח, סך הכול התב"ר יגיע ל

                      

 שיפוץ ומתקנים)הגדלה(   -שדרוג אולמות ספורט  – 2023תב"ר מס'  .ב

 יתוח  )הגדלה(קרן עב' פ -₪  150,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  )הגדלה( -₪   150,000 –תשלומים 

 ₪   398,760לאחר הגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

יהלום,  2231תב"ר   כיכר  שיקום  השיכון,    500,000,  לטובת   500,000משרד  עבודות  בעד  הכנסות 

שקל.   מיליון  הכול  סך  המנכ"ל משלמים,  הבניינים.  מכל  יהלום  בכיכר  אבנים  נשירת  שם  יש 

רוצים  והם  הזאת  מהפגישה  נהנו  ודי  הסכימו  די  דווקא  והתושבים  התושבים  עם  ישבו  והצוות 

  2231שהעירייה תפעל, תגבה את זה מהם, כמובן בתשלום והעירייה תבצע את העבודה. אז תב"ר  

 ד. עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אח

 

 שיקום כיכר יהלום  – 2231ג.   תב"ר מס' 
 

 מ. השיכון -₪  500,000  -  תקבולים

 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים  -₪  500,000  -תקבולים 

 עב' קבלניות  -₪  1,000,000  -תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 .אושר פה אחד

 

 בני כשריאל:

שקל. יש  430,000, בשעה טובה שיפוץ מקווה מצפה נבו. לאחר הגדלה יגיע התב"ר לסכום של 2094

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 שיפוץ מקווה מצפה נבו )הגדלה(   – 2094תב"ר מס'  .ד

 ק. מבני ציבור )הגדלה( -₪  130,000  -  תקבולים

 עב' קבלניות )הגדלה( -₪  130,000  -תשלומים 

 ₪   430,000ההגדלה יגיע התב"ר לסכום של   לאחר

 הצבעה: 

 10 –בעד 
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 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 

 ני כשריאל:ב

איתן ונגישות אקוסטית בבית הספר ממלכתי צמח השדה,   נגישות אקוסטית בבית הספר אמי"ת

סעיף ו', נגישות אקוסטית בבית ספר דקל וילנאי, נגישות אקוסטית בבית ספר אורט תעופה וחלל, 

יש  להצבעה,  הנגישות  של  הסעיפים  כל  את  מעלה  אני  חבצלת.  ילדים  גן  אקוסטית  נגישות 

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 נגישות אקוסטית ביה"ס אמי"ת איתן – 2232תב"ר מס'  .ה
 

 מ. החינוך  -₪   30,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות -₪   30,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 
 נגישות אקוסטית ביה"ס ממלכתי צמח השדה – 2233תב"ר מס'  .ו

 
 מ. החינוך  -₪   30,000 -  תקבולים

 קבלניותעב'  -₪   30,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס דקל וילנאי   – 2234תב"ר מס'  .ז
 

 מ. החינוך  -₪   60,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות -₪   60,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס אורט תעופה וחלל  – 2235מס'  תב"ר .ח
 

 מ. החינוך  -₪   90,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות -₪   90,000 -תשלומים 

 הצבעה: 
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 10–בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 נגישות אקוסטית גן ילדים 'חבצלת' – 2236תב"ר מס'  .ט
 

 מ. החינוך  -₪   30,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות -₪   30,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

משכר מנכ"ל ברשויות מקומיות   95%-ל  85%אישור חוזה בכירים של גזבר העירייה, בין    -  3סעיף  

משכר מנכ"ל    85%-. זה מה שמקובל לפי משרד הפנים וגם משרד הפנים נתן אישור ל50,000עד  

 . יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  21במאי  1-בשנה הראשונה שמתחילה מ

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אחד.אושר פה 

 (.3)הגזבר יצא בהצבעה על סעיף 

 

 בני כשריאל:

לוי,    -  4סעיף   קובי  זה  שלו,  החובות  את  לסגור  צריך  הוא  העיר.  לאדריכל  נוספת  עבודה  אישור 

 אדריכל העיר החדש שנכנס, הוא צריך לגמור את העבודה שלו.

 

 דובר:

 חובות מקצועיים, לא כספיים. 

 

 בני כשריאל:

 חובות של התפקיד הקודם, אמרתי.  

 

 דובר:

 לא, ישמעו חובות. 
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 בני כשריאל:

סגירת חובות של התפקיד הקודם, חובות מקצועיים. זה דבר מקובל ועל פי הוראת משרד הפנים 

עובד המועסק במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת אלא בכפוף לאישור מועצת העיר  

באוגוסט אנחנו נותנים לו אישור,  31-למועצת העיר. אתם רואים, עד הולכן אנחנו מביאים את זה 

 לא מעבר לזה, כן? 

 

 גיא יפרח:

 וזה רק בימי שישי. 

 

 בני כשריאל:

 ורק בימי שישי. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. גם ככה אנחנו עובדים חמישה ימים בשבוע.

 

 אייל פישלר: 

 הוא יצטרך עוד כמה שעות מה אכפת לנו? מה אכפת לי שרק עד סוף אוגוסט? אם 

 

 בני כשריאל:

לא, לא, לא, אייל, זו שאלה עקרונית, טוב ששאלת אותה. אני נגד זה שעובדים בכירים יעבדו גם 

לבין   בינינו  פקטו  דה  העבודה  חלוקת  תהיה  איך  יודע  לא  זה  אחרי  אני  כי  אחרות  בעבודות 

וכל העבודות שלו לסדר במקום אחר. על כן אני  האחרים. הוא יכול לשבת כאן במשרד וטלפונים  

אבל יש לי בעיה אחת עם עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, אי אפשר לפתור את זה,   –בדבר הזה  

כן   המאמצים  כל  את  עשינו  אנחנו  ולכן  המצב  זה  אבל  רווחה,  תיק  כמחזיק  זה  את  יודע  ואתה 

 . להשלים משרות, כן לאחד את המשרות

 

 אייל פישלר: 

 .יו אחרי הטיפול ברווחה כמעט כולםכן, אבל אנחנו יחסית עכש

 

 בני כשריאל:

 בדיוק, בחלקו הגדול זה הצליח, אבל עדיין.  

 הצבעה: 

 10 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד

 

 בני כשריאל:

ממשרד הבינוי    799,569, תקבולים,  42, ישן מול חדש, הזמנה מספר  2237התב"רים, אמרנו, תב"ר  

תשלו לבנייה    799,569מים  והשיכון,  במקביל  כמובן  והשיכון  הבינוי  משרד  זה  קבלניות.  עבודות 

 שלנו. 

 

 גיא יפרח:



 31/05/21מיום   37מס' ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים 

 9 

 זו תוספת לסדר היום. 

 

 בני כשריאל:

של   להצבעה  מעלה  אני  זה.  את  קיבלתם  היום,  לסדר  תוספת  זו  כתוספת,  זה  את  מביא  אני 

 התוספת לסדר היום. 

 

 יהודה אסרף:

 מה זה התוספת? 

 

 ל:בני כשריא

 . 2237התוספת הזאת, 

 

 יהודה אסרף:

 לא, אז אני מתנגד, אני רוצה להגיד כמה מילים. 

 

 בני כשריאל:

 על הישן מול חדש? 

 

 דובר:

 זה סעיף א'.  

 

 יהודה אסרף:

 סעיף א' לא. 

 

 בני כשריאל:

 .דע מה אתה רוצה להגיד, אבל זה לאאני יו

 

 יהודה אסרף:

 לא, אתה אומר לי על כל סדר היום.  

 

 גילי רוגל:

 ב'.  -זה א', אנחנו עוד לא הגענו ל

 

 בני כשריאל:

 , ישן מול חדש, עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  2237אוקיי. תב"ר מספר 

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 בני כשריאל:

 . בבקשה, אדוני המבקר. 2020תלונות הציבור לשנת אנחנו חוזרים לדוח ממונה על 

 

 חיים שמעוני: 

הממונה על תלונות הציבור. אני אטען בכובעי כממונה על תלונות הציבור, לא כמבקר. מוגש לדיון  

. הדוח נשלח לחברי המועצה והוא כולל דברי  2020לשנת    8דוח הממונה על תלונות הציבור מספר  

נתונ הממונה,  תפקיד  על  לשנים הסבר  השוואה  שהתקבלו,  התלונות  אודות  סטטיסטיים  ים 

קודמות ותיאור מילולי של פרטי התלונות. בדרך כלל הממונה מברר תלונות רק לאחר שהמתלונן  

 פנה לגורם העירוני הרלוונטי ולדעתו הוא לא קיבל מענה ראוי. 

בה התקבלו   2019  תלונות ביחס לשנת  5תלונות ציבור, קיימת עלייה של    17התקבלו    2020בשנת  

אגף   12 כנגד  התקבלו  תלונות  שש  הקורונה.  למגפת  מיוחסת  התלונות  במספר  העלייה  תלונות. 

האגף  כנגד  התקבלו  תלונות  חמש  הבנייה,  על  הפיקוח  בנושא  תלונות  שלוש  מתוכן  ההנדסה, 

מרכז  כנגד  התקבלו  תלונות  ארבע  העירוני,  השיטור  כנגד  תלונות  שלוש  מתוכן  המוניציפלי 

 ומים עירוני. תשל

מסך   50%שמונה תלונות נמצאו בלתי מוצדקות, זה כמעט    2020מתוך התלונות שהתקבלו בשנת  

נמצאו  תלונות  וחמש  הבירור  במהלך  פתרונו  על  בא  התלונה  עניין  תלונות  וארבע  התלונות,  כל 

ולה מוצדקות חלקית. הממונה על תלונות הציבור מודה להנהלת העירייה ולעובדיה על שיתוף הפע

 והסיוע במהלך בירור התלונות.  

 

 אייל פישלר: 

ביחס לשנה שעברה יש יותר מוצדקות חלקית? לא רק יותר תלונות, כמה תלונות אנשים התלוננו  

 זה לא מעניין, כמה מוצדק יש.

 

 חיים שמעוני: 

 אייל, אין עלייה, יש עלייה בסך כל כמות התלונות. 

 

 בני כשריאל:

טן כל אחד מקבל אחוזים גדולים לכן קשה למדוד באחוזים. למשל  אייל, כשיש מספר תלונות ק

 . 25%אם יש לך ארבע תלונות ויש לך תוספת של אחת זה עלייה של 

 

 אייל פישלר: 

 .רוך ה' כמעט שאין תלונות ומה שישבקיצור ב

 

 בני כשריאל:

את  לתקן  ומבקשים מהנהלת העירייה  על תלונות הציבור  אנחנו מקבלים את הדוח של הממונה 

 מה שצריך לתקן לפי הדוח.  

ועדת הנצחות. אנחנו דיברנו על זה,   -  6סעיף    -  עכשיו מינוי ועדת הנצחות אנחנו צריכים לבחור 

ויתרתי על התפקיד   אחרי זה ראינו שהדבר הזה עלול להיות לנו לרועץ לנבחרי הציבור ולכן אני 
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שלי וביקשתי מהשופט בדימוס, מר בן ציון גרינברג, שהוא גם היה חבר מועצה לשעבר לפני הרבה  

ת יושב ראש והוא הסכים לכך. ביקשתי מכל סיעה לתת לי שנים ועכשיו הוא שופט בדימוס, להיו

שם וכמובן נציג מתנ"ס, איתמר סלוק, שמדבר גם בחיילים וצעירים. אז אני ביקשתי מכל סיעה 

 לתת לי שם כדי שיהיה שם חבר ועדה. יש לכם שמות, לנציגי הסיעות? 

 

 דובר:

 . אנחנו

 

 בני כשריאל:

גילי, אנחנו יכולים עכשיו להחליט על מינוי ועדת אוקיי, אז אני מבקש להעביר לנו את ה שמות. 

לישיבה? אוקיי. אז  זה עוד הפעם  לנו הסיעות במקום להביא את  שייתנו  הנצחות בכפוף לשמות 

כיושב ראש  גרינברג  ציון  בן  וכמובן את השופט בדימוס מר  ההנצחות  ועדת  אנחנו מאשרים את 

ר סלוק כנציג מתנ"ס, בכפוף לשמות שייתנו לנו ואנחנו מאשרים נציג כל סיעה, יש גם את איתמ

 והשמות יאושרו.  

 הצבעה: 

 10–בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

הוק למכרז רשתות נוכח המלצת בית המשפט בפסק דין  -מינוי ועדת מכרזים אד  -  הסעיף האחרון

ים, ועדת המכרזים. של רשת עמל, צריך להגיד נגד ראש עיריית מעלה אדומים, עיריית מעלה אדומ

תשקול  אם  העיר  מועצת  תעשה  טוב  המכרז  וביטול  העתירה  של  החריגות  בנסיבות  כי  נכתב 

להעמיד את ההחלטה במכרז חדש בפני ועדת מכרזים בהרכב שונה. היועץ המשפטי של העירייה  

אד מכרזים  ועדת  ולמנות  המשפט  בית  המלצת  את  לקבל  בלבד.  -ממליץ  זה  מכרז  לצורך  הוק 

 היועץ המשפטי.  בבקשה,

 

 גילי רוגל:

ועדת המכרזים במכרז הקודם החליטה להמליץ על אורט כהצעה  כן. כמו שאתם יודעים, בזמנו 

 זוכה למרות שעל פי המלצת הצוות המייעץ מבחינת הניקוד לעמל היה ניקוד יותר גבוה.  

 

 דודו מתתיהו: 

 לא, היה לה בכספים. 

 

 אייל פישלר: 

 לא, בסך הכול הניקוד. 

 

 גילי רוגל:
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בסך הכול הניקוד, אני מאוד מדייק. בסופו של דבר הדבר לא יצא לפועל משום שראש העיר ביקש 

המכרזים  וועדת  הקורונה  של  הנסיבות  שינוי  עקב  המכרז  ביטול  את  לשקול  המכרזים  מוועדת 

יוטמעו  שבו  חדש  למכרז  יציאה  ועל  המכרז  ביטול  על  והחליטה  חוזר  דיון  קיימה  זאת  בעקבות 

קחי הקורונה ואכן מכרז כזה יצא לאור והוא תלוי ועומד כיום ומתנהל. אני אבקש, בגלל שזה ל

דברים  להגיד  ולא  זהירים  מאוד  להיות  משפט,  בבית  ועומד  תלוי  תיק  וגם  ועומד  תלוי  מכרז 

 שיכולים להשפיע על תיק שתלוי ועומד בבית משפט. 

שה לא לבטל את המכרז והיא דרשה עכשיו, עמל עתרה נגד ההחלטה לבטל את המכרז, היא דר

להכריז עליה כזוכה. עמל הפסידה בעתירה שלה, בית המשפט קיבל את הטענות שלנו ואישר לנו 

 לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש, אבל לאור מה שבית המשפט המליץ לנו, הוא לא יכול  

טול המכרז מצא בית לחייב אותנו, אבל הוא המליץ והוא כתב שבנסיבות החריגות של העתירה ובי

המשפט להעיר, והוא מדגיש להעיר ולא להחליט, כן? הוא לא מחליט, הוא מעיר, הוא ממליץ, כי  

מכרזים  ועדת  בפני  החדש  במכרז  ההחלטה  את  להעמיד  תשקול  אם  העיר  מועצת  תעשה  טוב 

 בהרכב שונה.  

 

 יהודה אסרף:

 וזאת? תמשיך, למה אתה לא ממשיך את המשפט עד הסוף?  

 

 גילי רוגל:

המכרזים  ועדת  בפני  החדש  במכרז  ההחלטה  את  להעמיד  תשקול  אם  העיר  מועצת  תחליט  טוב 

 ., חוות דעת12.2.20של אורט מיום  בהרכב שונה וזאת נוכח מכתבה החריף

 

 יהודה אסרף:

 ומה המכתב אומר?  

 

 גילי רוגל:

 רגע, שנייה, אני לא עומד פה לחקירה, סליחה.  

 

 יהודה אסרף:

 ה לא עומד, תציין עובדות. לא, את

 

 גילי רוגל:

ועדת המכרזים הנוכחית אשר נתמכה בעליל  זה והחלטת  בגלל מכתב  חוות דעת היועץ המשפטי 

 שנכללו בו.   - - -בהבהרות 

 

 דובר:

 לא שמעתי, מה נתמכה בעליל? במה?  

 

 גילי רוגל:



 31/05/21מיום   37מס' ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים 

 13 

לשפר   ניסתה  היא  שבו  מכתב  שלחה  שאורט  לזה  התייחס  המשפט  הכספית בית  הצעתה  את 

 .והמכתב הזה נפסל

 

 דובר:

 בעקבות המלצה שלך. 

 

 גילי רוגל:

ולכן בית המשפט החליט שהואיל  בעקבות חוות דעתי, בהחלט, שבית המשפט מצא אותה נכונה 

של   במכתב  ההבהרות  על  הסתמכה  היתר  בין  המכרזים  לנכון    ,אורטוועדת  ראה  המשפט  בית 

להמליץ שוועדת המכרזים תתכנס בהרכב שונה ואני ממליץ לקבל את המלצת בית המשפט. אני  

נגד  נלך  אם  משום  המשפט  בית  המלצת  נגד  לצאת  סיבה  שום  אין  אותה,  לקבל  נכון  שזה  חושב 

ראוי    ,יץהמלצת בית המשפט זה עלול להזיק לנו בהמשך ההליכים ואני חושב שכאשר שופט ממל

 לקבל את ההמלצה ולכן לצורך המכרז הזה בלבד תורכב ועדת מכרזים בהרכב שונה.  

 

 אייל פישלר: 

 .רה, נכון? השופט עוד יכול להחליטאין החלטה סופית בעתי

 

 גילי רוגל:

להיות   יש ערעור במחוזי שהולך  דין מזמן,  פסק  יש  לגמרי טועה. בעתירה  לא, סליחה, אתה  לא, 

 יש דיון בערעור של עמל במחוזי על ביטול המכרז.  נדון. עוד שבוע

 

 בני כשריאל:

 . אני מציע לא לשחק לידיים של עמל אייל, 

 

 יהודה אסרף:

 מי משחק לידיים? 

 

 בני כשריאל:

שנייה, אני מציע, זו המלצה שלי. מאחר שהתביעה היא נגד כולנו אני מציע לא לצאת  נגד ההצעה 

זה רמז עבה מאוד ואני חושב שאנחנו צריכים לקבל את דעתו   של השופט. השופט רמז לנו את זה,

של השופט ולא לשחק לידיים של עמל ועלולים באיזה שהיא נקודה להפסיד במשפט הזה. כבודה  

של העירייה, כבודו של ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, כבודה של ועדת המכרזים גם כן יהיו על  

מש הזה.  במשפט  נפסיד  שאנחנו  במידה  כךהכף  ועדת   ,ום  מכל  מכולם,  מבקש  מאוד  מאוד  אני 

המכרזים, אין כאן עניין של הדחה, אני נותן אמון בחברי ועדת המכרזים, נתתי בה אמון מתחילת 

הדרך ועד עכשיו, מעולם, ויכולים להעיד על זה גם כולכם, גם יושב ראש ועדת המכרזים, מעולם  

והיו   המכרזים  ועדת  של  בהחלטות  התערבתי  לא  יותר גם  הרבה  קשות,  יותר  הרבה  החלטות 

בענייני   זה  אם  גדולים,  כספים  בעניינים  זה  אם  לעירייה,  חשובות  יותר  הרבה  לעירייה,  נחוצות 

קבלנים והסעות וכל מיני דברים בעשרות מיליוני שקלים, מעולם לא התערבתי. הפעם אני חושב 

עד הסוף. לכן אני לא חושב   שלא כדאי לשחק לידיים של עמל משום שעמל הבטיחו שהם הולכים
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גם שצריכים לפגוע גם בהמלצה של שופט. הרבה פעמים גם בבג"צים, אני יודע את זה כשבבג"צים 

ובשבילו זה אומר הרבה,   שופט ממליץ לצד זה או לצד אחר לרדת מההחלטה, לרדת מהתביעה, 

זה   את  אומר  הוא  עליהם,  כופה  לא  הוא  האנשים,  של  לכבודם  זה  את  אומר  של  הוא  לכבודם 

-האנשים. המצב הזה עדין, ההחלטה כאן, אנחנו עומדים, גם חמש נשים, חמש נשים, זה רק אד

 הוק, זה רק לנושא הזה, הכול יחזור לקדמותו בשלום.  

 

 יהודה אסרף:

אז אני חושב, אדון ראש העיר, שלא להיכשל בעניין הזה ובית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים 

המשפט  בית  של  גם  פסיקה  ויש  לנושא,  מנושא  מכרזים  ועדות  בהחלפת  שהנזק  וחלק  חד  קבע 

לבדוק את  וצריך  נזק בעתירות הבאות  לנו  זה, יגרום  אני אקריא את  ותיכף  בנושא הזה,  העליון 

זה שלהחליף אותנו אין    –טי עוד לפני שמעלים את זה כי אני חושב שבסופו של דבר  הנושא המשפ

 . לקחתפה עניין, לא של אגו, הכול בסדר, כולם יכולים  

 

 ג'קי עזרא:

 אין פה עניין של אגו. תסלח לי שאתה אומר את זה, אין פה אגו.  

 

 יהודה אסרף:

 ג'קי. אני מדבר רק על עצמי.לא, אני מדבר על עצמי, אני לא מדבר עליך, 

 

 ג'קי עזרא:

 בסדר, אז אני מדבר על כל הוועדה.  

 

 יהודה אסרף:

 .אני רוצה רגע לנגוע

 

 ג'קי עזרא:

 רק מילה אחת.  

 

 יהודה אסרף:

 אני רק רוצה לנגוע בנקודה אחת. 

 

 ג'קי עזרא:

 רק מילה אחת, זה בעצם אין אמון בוועדה. 

 

 יהודה אסרף:

 עניין של אמון בוועדה או לא אמון.  אבל רק שנייה, זה לא

 

 ג'קי עזרא:

 ככה אני מרגיש, אין אמון בוועדה הזאת. אם מחליפים אותנו אין אמון בוועדה. זהו.  
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 יהודה אסרף:

 .על אמון בוועדה ובגלל זה בפסיקה אני לא הולך

 

 דוברת:

 למה אתה הולך לכיוון שאין אמון?  

 

 יהודה אסרף:

 . רים, אני לא הולך להתנגח באף אחדלסיים את הדברק שנייה, תנו לי 

 

 ג'קי עזרא:

 . מתנגחים, אבל אם מחליפים אותנולא 

 

 יהודה אסרף:

   .שיחליפו אותי או לא יחליפו אותי וזה לא מעניין אותי

 

 ג'קי עזרא:

 אם מחליפים אותנו אין אמון בוועדה הזו.  

 

 יהודה אסרף:

 .בית המשפט הדגיש

 

 בני כשריאל:

 ג'קי, לי יש אמון מלא בוועדה, אני חושב שלצורך זה צריכים לכבד את ההחלטה שלו.  

 

 גילי רוגל:

 לפעמים צריך להיות חכם ולא צודק. 

 

 יהודה אסרף:

 . אתה צריך להיות

 

 בני כשריאל:

ג'קי, יש לי אמון בך, יש לי אמון ביושב ראש, יש לי אמון ביהודה, יש לי אמון בכולם, אבל אתה 

 יכול לריב עם שופט? בשביל מה לריב עם שופט?  

 

 )מדברים ביחד(. 

 יהודה אסרף:

אבל רגע, תנו לי לסיים את הדברים, למה לא נותנים לסיים את הדברים?    –בית המשפט הדגיש  

ולפני שהוא מעלה אולי כדאי שאת   לפני שאנחנו מסתבכים  ילמד כבוד היועץ המשפטי  הפסיקה 
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אותנו  על עץ מאוד מאוד גבוה, זה לא מעניין אותי עכשיו עמל או אורט תעופה, זה לא אורט, זה 

שינוי   אי  של  ביסודו  העומדת  החיוניות  את  הדגיש  המשפט  שבית  אותי  מעניין  אותי,  מעניין  לא 

ועדת המכרזים ממ ואמון הציבור  הרכב  הנראות  ההגינות,  זאת בראי ההוגנות,  למכרז,  ואת כרז 

 . הסכנה שבשינויים כאמור והפתח

 

 גילי רוגל:

זה לא מקרה שבית המשפט המליץ. מה שאתה מקריא, זה לא מקרה שבית המשפט המליץ. כאן 

 זה מקרה שבית המשפט המליץ. אנחנו הולכים לפי המלצת בית המשפט.  

 

  

 יהודה אסרף:

לא, רגע, אני אמשיך וכדאי שתלמד את הפסיקה הזאת. אתה לא יודע את כל הפסיקות, לא? שזו 

פותחת לאי תקינות מנהלית. ויותר מכך, גם ההיגיון ברור וטובת הנסיבות ופרשנותו ואני אמשיך 

א, כבודו  148כאילו בדיוק כדי למנוע זאת נחקק סעיף    –את הדיון והוא אומר שלא הוכפף זאת  

אם   ישמור אפוא  ספק  העיר,  מועצת  דעת  לשיקול  זה  סעיף  הוכפף  לא  במקרה  ולא  הנ"ל  אותו, 

ועדת מכרזים, שהרכבה כדרישת החוק, נכון לראותה כהחלטה  החלטה שמקורה בוועדה שאינה 

שהתקבלה על ידי ועדת המכרזים. וככל שיהא מי שיסבור שהתשובה לכך ראוי שתהיה שלילית על  

ת כל  הנעדרת  החלטה  מצד הפרק  הנדרש  הציבור  לאמון  לב  בשים  זאת  כל  מלכתחילה,  וקף 

 העוסקים במלאכה. 

 

 גילי רוגל:

 זה לא ועדת מכרזים, זו ועדה אחרת מה שהוא מקריא. 

 

 יהודה אסרף:

המשפט המחוזי  לבית  הנכבד,  אני מפנה אותך, בבקשה אדוני  ועדת מכרזים.  לא,  לא, ממש  לא, 

לעניינים משפט  כבית  בשבתו  עתירה    בירושלים  דין,  33882-04-20,   01.11.2020מנהליים,  פסק   ,

החלטות ופרוטוקולים. תרשום את זה ותבדוק את זה. רק בשביל לא להכשיל אותך, אדוני, כבוד  

 ראש העיר. 

 

 בני כשריאל:

 אני לא, תודה על כך שאתם שומרים עליי. רגע, גילי. יש לי הצעה. 

 

 גילי רוגל:

 לא. 

 

 בני כשריאל:

 הצעה, מה אתה לא? 

 

 יהודה אסרף:
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 מה לא? מה לא?  

 

 בני כשריאל:

 שנייה, יהודה.  

 

 יהודה אסרף:

 .שלי יועץ משפטי שאומר לראש העיר מה זה לא? אני לא ראיתי בחיים

 

 בני כשריאל:

 , לא, הוא חשב שאני אומר לקבל את ההצעה שלך. יהודה

 גילי רוגל:

 נכון.  

 

 בני כשריאל:

 בואו כולנו נירגע.  

 

 יהודה אסרף:

 אה, אז מה זה לא? 

 

 בני כשריאל:

ג'קי, שלי יש אמון בכל  ואני אומר,  יהודה, אני מבקש שכולנו נירגע כי אנחנו כולנו חברי מועצה 

המכרזים, עובדה שמעולם לא התערבתי, כמעט כל פרוטוקול שהגיע חברי המועצה, בפרט בוועדת  

אליי, או כל פרוטוקול שהגיע אליי בעצם מוועדת המכרזים אחרי שקראתי אותו אני חתמתי עליו.  

ההחלטה כמובן של ועדת המכרזים, יגיד מבקר העירייה, היא גם של ראש העיר ואני חתמתי על  

 כל פרוטוקול של ועדת המכרזים.

לא   אני זה  הטיעון,  של,  והטענה  הזאת  המכרזים  ועדת  את  לבחור  מציע  אני  כזה,  דבר  מציע 

ועדת  כינוס  לפני  זה  את  לי  ייתן  והוא  המשפטי  היועץ  ידי  על  ייבדק  יהודה  של  הטיעון  הטענה, 

המכרזים שתיבחר. לכן אם במידה שאנחנו נראה שהטיעון של יהודה נכון באמת אנחנו לא נכנס  

 ם ונחזור חזרה למועצת העיר.  את ועדת המכרזי

 

 גילי רוגל:

יש לי בקשה, אני מבקש פסק זמן של שלוש דקות, אני רוצה עכשיו לקרוא את פסק הדין שהוא  

 .ושבציטט ועכשיו להתייחס, כי אני ח 

 

 בני כשריאל:

 אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, אתה יכול גם לעשות את זה אחרת.

 

 גילי רוגל:

 קשור.   כי אני חושב שזה לא
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 בני כשריאל:

 לא, לא, גילי, עם כל הכבוד מי שמנהל את הישיבה זה לא אתה.  

 

 יהודה אסרף:

 .אעמת אותך בעוד פסיקהאז בוא אני   - - -גילי, נו באמת, מה אתה מנסה עכשיו ל 

 

 בני כשריאל:

 יהודה, יהודה, די.  

 

 יהודה אסרף:

 אני מנסה לקצר לראש העיר את התהליך, אבל בוא אני אשלח לך בווטסאפ את כל הכתובות. 

 

 בני כשריאל:

הוק, רק לנושא הזה, כי אני נותן אמון  -אני מציע להעלות את ההצעה שלי לבחור ועדת מכרזים אד

הרבה  הרבה  עוד  ויהיו  זה  אחרי  להתקיים  תמשיך  והיא  הקיימת,  שישנה,  המכרזים  בוועדת    כן 

מכרזים שהיא תפעל בהם ואני מאמין שכמו שהם פעלו באמינות ובצדק וביושר לפני כן הם יעשו 

 גם אחרי כן. גם בנושא הזה לדעתי ועדת המכרזים פעלה ביושר ובכנות בהחלטה.

 

 אייל פישלר: 

הוק. זו השאלה המשפטית קודם -בני, השאלה אם יש דבר כזה בכלל בחוק של ועדת מכרזים אד

 כל.

 

 כשריאל:בני 

אד אפשר  כל  קודם  ואפשר.  גילי  עם  התייעצתי  אני  אפשר.  אפשר,  כן,  אפשר -כן,  תמיד  ב',  הוק, 

 להחליף ועדת מכרזים אז זה לא משנה. 

 

 אייל פישלר: 

 הוק.-זה ברור, אבל אתה מגדיר את זה עכשיו שזה אד 

 

 בני כשריאל:

ד רגועה, אני מעלה את הרכב  אני מעלה את הצעתי. תשמעו, אני באמת רוצה שהאווירה תהיה מאו

 . מוצעהוועדה ה

 

 )רוגל ואסרף מתווכחים ברקע(.

 בני כשריאל:

באמת, מספיק עם זה. אני רוצה להעלות את ההצעה שלי, הרכב    –יהודה, גילי, אתה רוצה שאני  

הוק לצורך מכרז הרשתות בלבד: יושב ראש מעיין מור, חברים ברנדה הורביץ, -הוועדה המוצע אד
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צועי, עורך דין גילי רוגל, , אלינה אייזנברג, ליאת מארק. משתתפים נוספים מהדרג המקרוזי ישי

 .הגזבר

 

 גילי רוגל:

 צריך למחוק את השורה הזאת כי הנוכחים הם לא חלק מהוועדה, אנחנו רק דרג מקצועי.  

 

 יהודה אסרף:

 מה זה? אתם המחליטים העיקריים. אתם ועדה.

 

 בני כשריאל:

 כתבתי משתתפים נוכחים. 

 

 יהודה אסרף:

 אתם ועדה.

 

 אייל פישלר: 

 . לא, לא, חשוב

 

 בני כשריאל:

פה אחד. תודה   עבר  יש הימנעות?  יש התנגדות?  להצבעה.  זה  אני מעלה את  לבן.  חני כהן, מיטל 

 רבה. 

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

. לעדכן, בית ספר תל"י אלמוג קיבל את פרס מחוז ירושלים בתחרות  הודעות ישיבת מועצת העיר

הספר  בתי  לכל  הרבה  הערכתה  את  מוסרת  העיר  שמועצת  חושב  אני  האור'.  'נתיב  של  הארצית 

ולבית הספר אלמוג בפרט על ההצטיינות בהרבה נתיבים במובן הארצי. הייתה לי פגישה עם שרת 

 הגיעו לשם כולם, גם מוריה וגם חברת נת"י.    התחבורה, יחד כמובן עם בוריס וגרשון,

נת"י כמובן אתם יודעים מי הם, נתיבי ישראל. גם תכנית אב לירושלים, השרה החליטה על כמה 

דברים, העלינו כמה נושאים, העלינו את הנושא של המחלף באזור התעשייה והיא הקציבה סכום 

את המעבר להולכי רגל, מנהרת הולכי רגל, ראשוני לתכנון ראשוני. היו עוד דברים מסוימים, היה  

לבין    2.5שעולים   האולפנה  אמי"ת  בין  הכביש  את  לחצות  זה  כמובן  רגל  הולכי  שקלים.  מיליון 

לאשר  כדי  האוצר  משרד  עם  לשבת  למנכ"ל  מהמשנה  ביקשה  גם  היא  ובנים.  בנות  תורה  מעלה 

זו   כלום,  לעשות  אפשר  אי  ולכן  כמובן  תקציב  אין  חריגים.  את בוועדת  ולשכנע  לשבת  הבעיה, 

ה את   חריגים  בוועדת  לאשר  כדי  הכללי  כביש   2.5-החשב  את  פעם  שוב  העלינו  האלה.  מיליון 

יש   אדריכלים,  נבחרו  תכנון,  תחילת  כבר  יש  החיים,  להוסיף    14-13מרקם  וצריך  שקלים  מיליון 
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הזה  5עוד   הנושא  את  תבדוק  שהיא  הבטיחה  היא  הממשלה.  ראש  ממשרד  שקלים  כדי    מיליון 

הם  התכנון  את  יסיימו  וכשהם  בתכנון  יתחילו  נת"י  היציאה,  של  הרמפה  התכניות.  את  לקדם 

בין   בערך  התקציב,  את  בסביבות    35-ל  25יביאו  שזה  חושב  אני  שקלים.  שקל   30מיליון  מיליון 

 הרמפה ליציאה לירושלים. מה היה עוד, בוריס? זה פחות או יותר היה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 ו לנו, היתר לא השלימו.  זה מה שסיפר

 

 אייל פישלר: 

 מחלף באזור התעשייה?

 

 בני כשריאל:

המחלף באזור התעשייה, אמרתי, היא נתנה הנחיה להתחיל בתכנון המחלף. זה עבר כבר בדיקה 

כלכלית. היה רצון מאוד טוב לעזור ולסייע, אבל הבעיה היא הנושא של התקציב. כמובן שאנחנו  

 ממשיכים ללחוץ.  

 

 יהודה אסרף:

 זה השבוע האחרון שלה, היא הייתה מבטיחה לך גם נמל תעופה פה.

 

 ל פישלר: איי

 ., אבל אם זה עובר לדרג המקצועילא משנה

 

 בני כשריאל:

הדרג המקצועי היה שם והיא נתנה לו הנחיה. העלינו גם את כביש הטבעת המזרחית, זה בעיה, זה 

טור  -בערך כמיליארד שקל לסיים את הכביש הזה ולהביא אותו אלינו במנהרה מתחת לשכונת א

 בירושלים. 

 

 יהודה אסרף:

 ת, היא לא בממשלה בפעם הבאה.מה לעשו

 

 בני כשריאל:

 .מה שאני רואה, אם יש ממשלה חדשה אני מקווה מאוד שאנחנו נעשה את זה. לצערי, לפי

 

 בוריס גרוסמן: 

 '.23מיליארד עד סוף  1.200הכביש שבונים עכשיו זה 

 

 אייל פישלר: 

 אם יש ממשלה חדשה עם רוח חדשה תהיה לנו בעיה.
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 כשריאל:בני 

לקראת  תסיים  הצרפתית  הגבעה  מנהרת  מוריה,  חברת  עם  ישבנו  הצרפתית,  הגבעה  אבל  ברור. 

אוקטובר, ככה הם אומרים. הם רוצים להקדים את זה למרות שהתאריך הוא דצמבר, -ספטמבר

 ', זה יוסיף לנו הרבה.  23אוקטובר -אז ספטמבר

 הבג"צ בנושא מתקן להשבת אנרגיה. גילי, בבקשה. 

 

 י רוגל:גיל

לא  הם  כי  הבהרות  וביקשו  המדינה  לנציג  פנו  השופטים  הדיון  בפתח  בעתירה.  ראשון  דיון  היה 

הבינו את ההודעות הסותרות הלא ברורות של המדינה, מצד אחד הודיעו שראש הממשלה החליט 

על ביטול המתקן, מצד שני אמרו שהמכרז מוקפא. השופטים רצו להבין אם המתקן בוטל אז למה 

ז מוקפא ולא מבוטל גם? היו שם מסרים מאוד לא ברורים של נציג המדינה שבסופו של דבר  המכר

להגנת  המשרד  אחד  מצד  ביניהם,  שמתווכחים  לקוחות  שני  לו  שיש  משום  קושי  לו  שיש  הודה 

הסביבה, מצד שני משרד האוצר. בסופו של דבר הוא ביקש פסק זמן להתייעץ, פסק הזמן נמשך 

התווכ שבה  שעה  ומשרד  בערך  הסביבה  איכות  משרד  של  הנציגים  המשפט  בית  של  בלובי  חו 

הודיע  לאולם,  הפרקליטות  של  הנציג  חזר  ודיונים  ביניהם  ויכוחים  של  שעה  אחרי  האוצר. 

המתקן,  על ביטול  להגנת הסביבה החליטו  לשופטים באופן חד משמעי שראש הממשלה והשרה 

 הם פועלים לביטול המתקן הזה. 

ם המכרז, אם יהיה מכרז לפרויקט מסוג אחר ומה הולכים לעשות בעתיד, הוא ולגבי מה יהיה ע

ביקש פסק זמן של שבעה ימים כדי לתת הודעה סופית. השופטים נתנו לו פסק זמן של שבעה ימים 

 שלושה.-לתת הודעה סופית. השבעה ימים מסתיימים תוך יומיים

 

 גיא יפרח:

 . אחר? יש לי רעיון אחר, אני ארצה רעיוןלמה הוא צריך להגיד לבית המשפט אם יש לו 

 

 גילי רוגל:

 אני מספר לך מה שהיה. 

 

 דודו מתתיהו: 

חזרה מהמדינה משהו? אתה אומר   16בני, שמנו שם   נגיד  לקבל  יש אופציה  מיליון שקל כמעט, 

 שראש הממשלה רוצה לפסול את זה. 

 

 בני כשריאל:

ת הכסף מהמדינה על הקרקע, אין לזה קשר קודם כל בלי קשר לזה אנחנו בוודאי צריכים לקבל א

 בכלל. 

 

 דודו מתתיהו: 

 .לא, ההוצאות על

 

 בני כשריאל:
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ולפיתוח    15בוא נאמר שלא היו לנו הוצאות, אנחנו קיבלנו   מיליון שקל לתכנון ולסלילת הכביש 

לפתוח שם אחלה אזור תעשייה  יכולים  עוד שנתיים היינו  נמשך  לא  המקום. חבל שרק המשפט 

לא  הכלכלית,  של החברה  עניין  זה  הקרקע,  של  בנושא  אחד,  בדבר  צודק  אתה  התקציבים.  מכל 

 מיליון שקלים.  6או  5.5הכלכלית הודיעה כבר שהיא רוצה את הכסף חזרה, שלנו,  החברה  

 

 דובר:

 מיליון. 6

 

 בני כשריאל:

 מיליון שקלים. אם הם לא עשו את זה, אני המלצתי לחברה הכלכלית להגיש תביעה. 6

 

 גילי רוגל:

סופי בהודעה מכל מקום, רק כדי להשלים, לפי המידע שאני קיבלתי המדינה הולכת להודיע באופן 

 שהיא הולכת לתת על ביטול מוחלט וסופי של המתקן ושל המכרז. זה המידע שיש לי. 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי. אם צריך לתבוע אותם אנחנו נתבע, אין בעיה.

 

 אייל פישלר: 

לא, זו שאלה נכונה, אבל מה שדודו אמר, השאלה אם לאור ההסכם שלנו עם המדינה אי אפשר 

גם אם לא מלא על התכנון. כל הכסף הזה שהם הבטיחו לנו, השעות שהשקיעו   לקבל פיצוי מסוים

הדבר   את  לקחה  המדינה  חוזה,  על  איתם  חתמנו  תכננו,  אנחנו  דבר  של  בסופו  והעבודה,  בתכנון 

הם  לכאורה  אז  מכרז,  יצא  נכון?  מכרז,  שייצא  ברגע  כסף  לנו  תיתן  שהיא  אמרה  המדינה  הזה, 

 ור שלהם, הם ביטלו את המכרז, זה לא עסק שלנו.  צריכים לשלם, אחר כך זה סיפ

 

 בני כשריאל:

 הנושא צריך להיבדק על ידי החברה הכלכלית, כי היא בעצם הקבלן.  

 

 בני כשריאל:

 כן, אבל יכול להיות שמשפטית מגיע לנו הרבה כסף.

 

 בני כשריאל:

 . בעצם רכשה את הקרקע ונתנה את זה והיא

 

 אייל פישלר: 

 זה שאנחנו תכננו, ויתרנו והחזרנו את הקרקע וכל זה. 

 

 יהודה אסרף:

 על סמך זה שילמנו את השומה, הרצנו את התב"ע, השקענו ים כסף.
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 אייל פישלר: 

 אנחנו לא יכולים להחזיר את זה עכשיו לתכניות המקוריות שלנו. 

 

 אלינה אייזנברג:

 מיליון שקלים בשביל הפיתוח.  15בני, אתה אמרת שאנחנו קיבלנו 

 

 )מדברים ביחד(. 

 אלינה אייזנברג:

 אבל אנחנו כן שילמנו כסף מזומן על האדמה, אנחנו נקבל את זה בחזרה? 

 

 גיא יפרח:

 כן.  

 

 אלינה אייזנברג:

 זה מה שחשוב. 

 

 בני כשריאל:

לפסק הדין הסופי  ומול   עכשיו אנחנו צריכים לחכות  לפעול מול רמ"י  בג"צ ואחר כך נתחיל  של 

 החשב הכללי לבקש את הכסף.  

בשעה  9.6-רבותיי, נא לרשום, חברי מועצת העיר, טקס חנוכת גן הזיתים על שם אלי הר ניר ז"ל, ב

 עשר וחצי בבוקר. אנחנו נשלח לכם כמובן, נדבר טלפונית, עוד הפעם נזכיר לכולם. 

העירייה מבכירי  פרידה  ב  ערב  המתנ"ס  חברי    7.6-ומבכירי  כל  קסטל.  במוזיאון  שמונה  בשעה 

 המועצה מוזמנים.

, זה מאוד חשוב לרשום, זה יוצא יום שישי, בשעה עשר בבית העלמין, אזכרה של ישראל 11.6-ב

 גולדשטיין, מיכל אלמנתו ביקשה מכולם להגיע. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 ענת, תשלחי את זה גם.  

 

 בני כשריאל:

המשחק של מכבי, פרגון לדודו מתתיהו מחזיק תיק הספורט. הוא באמת עושה, אבל מה שהוא 

 עושה הוא עלול להכניס אותנו לחובות גדולים אם יעלו לליגה הלאומית. בבקשה, דודו ידידי.  

 

 דודו מתתיהו: 

 אחרי שנה, טוב קודם כל אחרי כל הדברים השליליים שהיו זה דברים טובים.

 

 בני כשריאל:

 אין שליליים.
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 דודו מתתיהו: 

 מה? לקחו את הכסף פה, לקחו את זה, החליפו את הוועדה פה.  

 

 בני כשריאל:

 שום דבר. 

 

 דודו מתתיהו: 

 אנחנו נעבור לדברים החיוביים. 

 

 

 אייל פישלר: 

 בטח חיובי, ישפצו לו עכשיו את המגרש.  

 

 בני כשריאל:

 חת הגברים בקנטרי, מדהים. אני מציע לכולם ללכת לראות את השיפוץ של מלת

 

 דודו מתתיהו: 

לנו  אני רוצה לעדכן דברים עכשיו. קודם כל קבוצת הכדורסל שלנו שבנינו אותה, את רובה לקח 

זמן, שמנו מאמן לחצי מאוכלוסיית הצעירים של תושבי העיר. כרגע, רוב הסיכוי, קצת מזל, יש  

אנחנו   כי  פלייאוף  לא  שזה  משחקים,  שני  עוד  לעלות לנו  נצטרך  ננצח  אם  הליגה,  את  מובילים 

לליגה הלאומית. הליגה הלאומית זה כבר כולל טלוויזיות, זה להשקיע באולם חדש. קודם כל אני  

מבקש כולם, יש לנו משחק אחד פה ומשחק בחוץ, בחוץ נארגן הסעות, אנחנו נוציא מכוניות, לפה, 

 לפחות באחרון, אני רוצה את כל החבר'ה פה. 

שני זה   דבר  גדולה,  מאוד  בעזרה  איתם  משתתף  שאני  עכשיו,  אותו  עושים  שאנחנו  שלקחנו, 

 . ל היכל התרבות, הזכירו את התרבותאליפות ישראל בפיתוח גוף. דיברו ע

 

 בני כשריאל:

 אני יכול להשתתף? 

 

 דודו מתתיהו: 

ארצות  אלוף  שיגיע  הסיכויים  רוב  נדיר,  דבר  זה  תקשיבו,  פותח.  אתה  ההיכל,  את  פותח  אתה 

 הברית, זה דבר נדיר. כל אחד מחברי המועצה יקבל הזמנה. 

 

 בני כשריאל:

 אני ואלינה עולים על הבמה, לוקחים מקום ראשון. 

 

 דודו מתתיהו: 

 בוריס יכול לקחת מקום ראשון. 
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 בוריס גרוסמן: 

 י רק אם טראמפ יבוא אני אבוא. לא, אנ

 

 דודו מתתיהו: 

באמת.  אנחנו.  רק  לא  בשטח,  אתכם  לראות  רוצה  אני  המועצה,  חברי  גיבורים,  כולם  חבר'ה, 

פרסמנו על המשחק, פרסמנו בכל הרשתות. איך יהודה הגיע? דרך הרשת. מה, יהודה ראה לבד? 

של   אולם  לראות  חוויה  הייתה  פשוט  זו  מחכים   מקומות,  450תקשיבו,  ובחוץ  אחד  מקום  אין 

אנשים. יש לנו את בן חדד שעשה שם, אני אומר לכם, את כל הסדר המופתי, זה היה עם כניסה, 

מסודר, ממש, עד הרגע האחרון. זו הייתה פשוט חוויה לעיר. אם הייתם נכנסים לאטרקציה ולכל 

 הדבר הזה, זה היה מדהים.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 . 60 עם הקשישים שבגיל דודו עושה דבר מאוד חשוב

 

 דודו מתתיהו: 

גיל   מעל  בוריס,  הוותיקים,  לכל  לכם  רוצה  אני  חוג,  עשינו  עכשיו  רגע.  ראש60אה  גילי,   ,  העיר, 

 . אנחנו גם נקבל אותך

 

 בוריס גרוסמן: 

 אני הולך להירשם.  

 

 דודו מתתיהו: 

אתם צריכים להבין, עשינו חוג לגיל השלישי. אני רוצה שתבינו, יש בזה הצלחה, יש לנו שם הגנה  

זו הצלחה, יש כרגע   בכל   20עצמית. הגנה עצמית זה דבר אדיר, שלא ישדדו אותם, יפגעו אותם. 

 חוג. יש גם כדורגל, מי שראה אני מוביל שם בכדורגל, אני עומד שוער, אף אחד לא משיג אותי.  

 

 בני כשריאל:

בא  שאני  ברגע  עצמית  בהגנה  שחורה  חגורה  אקבל  אני  אם  גם  משהו?  לך  להגיד  יכול  אני  דודו, 

 אליך אתה  מעיף אותי.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 אני שכנעתי את בני שאני והוא הולכים לפינג פונג, זה בסדר. 

 

 בני כשריאל:

מאוד, חשוב  אחד,  דבר  עוד  אבל  בעיה.  לי  אין  פונג  פינג  טוב    כן,  מזל  מאוד.  חשוב  אחרון  נושא 

 לאלינה, למה? סיימה תואר וקיבלה מצטיינת הנשיא. כל הכבוד, אלינה.  
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 אלינה  אייזנברג:

 תודה רבה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 אני רוצה לספר בדיחה, בדיחה לגבי ספורט.  

 

 בני כשריאל:

 רגע, אם זה בדיחה אני סוגר את הישיבה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 רוצה להגיד כמה מילים אולי. לא, אני 

 

 ג'קי עזרא:

 אני יש לי גם שני נושאים להגיד. 

 

 בוריס גרוסמן: 

מתקשרת אליי מישהי, 'ביקשתי להירשם לפינג פונג ושואלים יותר מדי שאלות, מה קורה פה? מה 

תעודת הזהות פה ושם', אמרתי 'אז מה? הוא רוצה לשאול ולרשום את כל הפרטים', 'אז מה הוא 

 , לפינג פונג. 89שואל אותי יותר מדי?' פתאום אני שומע קול כזה מבוגר, אמרתי 'בן כמה אתה?', 

 

 )מדברים ביחד(. 

 ג'קי עזרא:

 נושא ההנגשה לאתר חללי צה"ל בפארק.

 

 בני כשריאל:

 האנדרטה. נתתי הנחיה לטפל בזה. 

 

 ג'קי עזרא:

 כן, אז אני באמת רוצה להודות לך, אדוני ראש העיר, אני רוצה להודות לשמוליק ולבוריס.

 

 בני כשריאל:

 אתה צודק.

 

 ג'קי עזרא:

 .קיימנו סיור שם

 

 ריאל:בני כש

 צריך לרשום את זה לרון ואצל שמוליק גם כן.  
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 ג'קי עזרא:

 .גשההעברת את זה לוועדת הנגשה או למי שמטפל בהנ

 

 שמוליק חנוך:

 קודם ביקשנו מרון לעשות אומדן כספי, כשיהיה אומדן כספי נמשיך לטפל.  

 

 בני כשריאל:

 רון מטפל בזה. 

 

 ג'קי עזרא:

 עשינו סיור, השתתף רון, המנכ"ל וגרשון.  

 

 בני כשריאל:

 אני הייתי עם רון.  

 

 ג'קי עזרא:

 . י המקום, לדעתי אם יעשו הנגשה שםקצת בעיית

 

 בני כשריאל:

 נמצא לזה מקום.  

 

 ג'קי עזרא:

 .כמה תושבים שמנסים להגיע לשם ולאאני מדבר עם 

 

 בני כשריאל:

 אני אהיה איתו עוד הפעם שם ואני אפקח אישית. 

 

 ג'קי עזרא:

זה נושא אחד. נושא קצת יותר מורכב, גם שמוליק מעורב בזה, אני פניתי אליו בנושא הזה, היה  

אירוע במוקד לגבי עגלות סופר. כל שנה יש את אותה בעיה, אנשים לוקחים עגלה, זורקים, ועכשיו 

עגלה אתה אומר נהיה    זה מצטבר. כשזה  וכבר  וארבע  זה, אבל כשזה שלוש  נעביר את  נורא,  לא 

סט, עכשיו הבעיה היא לא זאת. תושב, לא משנה, אני לא אגיד את השם, פנה למוקד ומסר את 

שלוש אחרי  הודעה  מקבל  והוא  עגלות  פה  שיש  שלו  טופל,  -ההודעה  שלך  'הנושא  שעות,  ארבע 

 שהעגלות נמצאות, לא טופל ולא כלום. הבעיה טופלה'. הוא יוצא והוא מסתכל, הוא רואה 

 

 בני כשריאל:

 כן, אני אגיד לך מה העניין. כשהמוקד אומר 'הנושא טופל' זה אומר שהוא העביר את זה לאגף.  

 

 ג'קי עזרא:
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 . פה ספציפית שמוליק בדק את זה

 

 בוריס גרוסמן: 

 . לא, בני צודק, הם לא טיפלו עדיין

 

 בני כשריאל:

ו, ג'קי? מה, אנחנו העובדים של הסופרמרקטים, שאני צריך להביא להם אני יכול להגיד לך משה

 את העגלות? שהם יביאו את העגלות. 

 

 ג'קי עזרא:

 לא, לא, לא אכפת לי מהסופרים, אין לי בעיה עם הסופר. 

 

 בני כשריאל:

 שקל אחת.  500אתה יודע כמה עולה עגלה כזאת? 

 

 ג'קי עזרא:

 סופר, בני.  אני יודע, הבעיה שלי היא לא ה

 

 בני כשריאל:

 אני לא עובד שלו. 

 

 אייל פישלר: 

 וזה בעייתי.   - - -אבל הוא צודק שיכול להיות 

 

 ג'קי עזרא:

עוד   היו  אבל  העגלה,  של  הדוגמה  את  נותן  אני  זה.  את  לסיים  לי  תן  אייל,  שנייה,  רק  חבר'ה, 

 . נושאים. למשל על כבישק, היו עוד נושאים ואני אומר לכם, באמת שאני בדקתי את זה לעומ

 

 יהודה אסרף:

 מה בדקת? איזה כמה נושאים? כל הדוח של המבקר תשע תלונות כל השנה.  

 

 ג'קי עזרא:

 .לך. כביש הביטחון, חסר תאורה שם לא משנה, יהודה, אל תגיד, אני יודע מה אני אומר

 

 יהודה אסרף:

 .י המבקר, זו נקודהאדונ - - -תשע תלונות כל השנה 

 

 עזרא:ג'קי 

 תקשיב, יהודה, אני מדבר, למה אתה מפריע לי? 
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 בני כשריאל:

אי האגף.  מנהל  על  שאחראי  המנכ"ל  ישנו  תאורה  של  עניין  זה  אם  העיר,  למועצת  לא  זה   ג'קי, 

 .אפשר על כל סעיף, איזה פנס

 

 ג'קי עזרא:

יכול להיות מצב שפונים לא, לא על הפנס. בני, אני בא לתקן דברים כדי שלנו יהיה יותר טוב. לא  

ב בזה  שיטפלו  בזה,  לטפל  צריך  טופלה'.  'הבעיה  שעות  ארבע  או  שעות  שלוש  ואחרי  עוד  למוקד 

 .שבוע, אבל ברגע שכותבים

 

 אלינה אייזנברג:

 אבל האירוע הזה כן מטופל. 

 שמוליק חנוך:

 .אגיד ככה, אני העברתי לג'קיאפשר להגיד משפט? אני 

 

 ג'קי עזרא:

א מדבר על הפנס, אני מדבר בכללי. יש טיפול? שיטפלו בעוד שבוע, אבל שלא יגידו  חבר'ה, אני ל

 שטופל.  

 

 שמוליק חנוך:

ג'קי, אני אענה, בסדר? אני שלחתי לג'קי פירוט מלא. כל פנייה למוקד העירוני נשלח סקר שביעות 

של    1%לנו    מהפונים, יש  99%רצון, יש לנו רמת שביעות רצון מעולה, שלחתי לך את הסקר, של  

 חוסר שביעות רצון, אחד מהנושאים של חוסר שביעות רצון זה עגלה של סופר. 

 )מדברים ביחד(.  

 

 יהודה אסרף:

חיובית  הכי  סטטיסטיקה  מביא  אתה  אחר  נתון  איזה  שמביאים  פעם  כל  או  שמעירים  פעם  כל 

 בעולם.  

 

 שמוליק חנוך:

 רגע, אני לא סיימתי לענות.

 

 יהודה אסרף:

 . 100%ל מקרה הוא בעינינו כ

 

 שמוליק חנוך:

 גם בשבילי. לא סיימתי לענות.

 )מדברים ביחד(.  
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 ג'קי עזרא:

הבעיה שלי היא לא המוקד. חבר'ה, זה לא המוקד. המוקד עובד מצוין, אין לי טענות למוקד ולא 

 לאף אחד, מה שמפריע לי, לא להודיע שזה טופל וזה לא טופל. 

 יהודה אסרף:

 

 מבחינתך.   100אח שלי, אחד זה 

 

 שמוליק חנוך:

 .ת שלגם מבחינתי. רגע, היה לנו פה מקרה, תמיד  אחרי ל"ג בעומר יש לנו בעיו

 

 ג'קי עזרא:

 .אני נתתי ספציפית את העגלות, אבל

 שמוליק חנוך:

והכול  כולן  עגלות סופרמרקט, כמובן שכבר אספנו את  יש לנו בעיות של  ל"ג בעומר  תמיד אחרי 

בוצע. היה פה מקרה נקודתי של אחד מהעובדים שלנו שפנה לסופר ואמר להם 'בואו תיקחו את 

 העגלות שלכם' ולכן סגר את הפנייה. זה לא תקין, אתה צודק.  

 ג'קי עזרא:

 ני מדבר בכללי.הבעיה שלי זה לא העגלות, א

 

 שמוליק חנוך:

 צודק, צודק.  

 

 אייל פישלר: 

 בשבוע שעבר אותו סיפור, התקשרתי למוקד, קיבלתי אחרי שעתיים 'מטופל' ולא טופל. 

 

 )מדברים ביחד(.  

 בני כשריאל:

 . תלונה, שהמוקד לא מטפל בזה וכו' יש לי הצעה. ברגע שאתם רואים שיש

 

 ג'קי עזרא:

 לא, המוקד טיפל מצוין.  

 

 בני כשריאל:

לשל שלי,  ללשכה  אני מבקש להתקשר  לא קרה, משהו שלא קרה,  לא, במידה שזה  ומית, שנייה. 

 . היא ממונה על פניות הציבור

 

 יהודה אסרף:

 יש לי גם הצעה, אולי נגדיל את האגף ונעשה ראש אגף פניות ציבור?  
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 בני כשריאל:

 היא מנהלת אגף. 

 

 :יהודה אסרף

 אה יפה, כל הכבוד. 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי, אבי, בבקשה. 

 

 אבי רחמים: 

בעיר   חזקים  הכי  העוגנים  שבין  לך  להגיד  רוצה  אני  הביטחון,  תיק  את  מחזיק  זה אני  הזאת 

 .המוקד, המוקד לא מטפל רק

 ג'קי עזרא:

 .אבל אני לא מדבר על

 אבי רחמים: 

 .לא, אני שמעתי אותך

 ג'קי עזרא:

 אתה יכול לשמוע, אני לא דיברתי על המוקד. אני לא מדבר על המוקד, המוקד עובד מעולה.  

 אבי רחמים: 

המוקד מחזיק את עצמו. ג'ק, אתה דיברת, אני שמעתי אותך, וואלה בקשב רב אני שמעתי אותך. 

 כן, אתה דיברת על איזה מוקד, אז על מה דיברת? 

 אלינה אייזנברג:

 .הטיפול ומנגד המוקד  לא, הוא התכוון על המשך

 אבי רחמים: 

למוקד,   איתי  אותך  מזמין  אני  להגיד,  רוצה  אני  סיימתי.  לא  יום, אני  יום  כמעט  שם  נמצא  אני 

 . , המוקד זה העוגן של העיר, המוקדהמוקד טיפול בקורונה, המוקד טיפל בכל המפגעים

 

 )מדברים ביחד, לא שומעים(.  

 בוריס גרוסמן: 

מ ממחר,  משהו.  להגיד  רוצה  מהחבר'ה    1-אני  מדבקה  לו  שאין  מי  כל  שלנו  בחניה  בחודש, 

את זה, כל חברי מועצת העיר, לא כולם לקחו מדבקה   שיושבים פה ישלם קנס. לא כולם יודעים

 והם יקבלו קנס, מי שבא בין שבע וחצי עד ארבע. אז תיקחו מדבקה. 

 

 אייל פישלר: 

 רכב שרשום בעירייה ולא ישים את המדבקה ייתנו לו קנס?  

 

 וריס גרוסמן: ב

 אתה תקבל קנס.

 אייל פישלר: 
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 אני יש לי מדבקה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 קשקש? אז מה אתה מ

 

 בני כשריאל:

 תודה רבה.  

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה


