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 נוכחות
 
 

  נוכחים:  

 ראש העיר  –מר בני כשריאל 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר     –מעין מור  גברת

 חבר מועצת העיר   –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר   –ליאת מארק  גברת

 חבר מועצת העיר –מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

  

   חסרים: 

 סגן ומ"מ ראש העיר   –מר גיא יפרח 

 חבר מועצת העיר   –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  גברת

 חברת מועצת העיר –רוזי ישי  גברת

 חברת מועצת העיר  –ברנדה הורביץ  גברת

 חבר מועצת העיר –מר אברהם נגר 

 

   

  משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה 

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכהעוזרת  –גברת ענת רחמים 
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 על סדר היום:
 הודעות ראש העיר.   .1

 אישורי תב"רים.  .2

 א. הרחבת התקשרות עם חברת גרינקו, מצ"ב חוו"ד ואישור יועמ"ש בנוש .3

 

 תוספת לסדר היום: 

 הקצאת מבנה לעמותת 'תספאצ'ין', להפעלת בית כנסת ליהודי אתיופיה בעיר.  .א

 הקצאת מבנה לעמותת 'נוות ישראל', להפעלת גן ילדים בעיר.  .ב

 

 ישיבת המועצה 
 

 בני כשריאל:

. התב"רים עברו את ועדת הכספים פה אחד. 44/21אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר  

יושב ראש ועדת הכספים, גיא יפרח, לא נכח ולכן מי שניהל את זה הוא בוריס גרוסמן. אני מודה  

 לבוריס ולכל הוועדה על ההתגייסות.  

תב"רים אישור  התב"רים,  על  עובר  תב"ר  אני  א',  מסעיף  ב',    2242,  סעיף  סלולריים;  טלפונים 

. 2245; סעיף ו' תב"ר  2017; סעיף ה' תב"ר  2009; סעיף ד', תב"ר  2244; סעיף ג', תב"ר  2243תב"ר  

 יש שאלות? אני מעלה אותם להצבעה, יש התנגדות? הימנעות עבר פה אחד.  

 

 טלפונים סלולריים  – 2242תב"ר מס'  .א

 מלווה  -₪  14,200 –תקבולים 

 קרן עודפי תב"רים -₪  35,800              

 רכישת ציוד יסודי          -₪   50,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 הצטיידות תקשוב ביה"ס שחקים – 2243תב"ר מס'  .ב

 משרד החינוך  -₪  120,000 –תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  -₪   120,000 –תשלומים 

 : הצבעה

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 

 הצטיידות תקשוב חוה חקלאית – 2244תב"ר מס'  . ג
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 משרד החינוך  -₪  60,000 –תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  –₪   60,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 )שינוי שם(  הצטיידות גן חדש בתש"פ – 2009תב"ר מס'  .ד

 משרד החינוך  -₪  70,000 –תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  -₪  70,000תשלומים   

 שיפוץ והצטיידות גן חדש''שינוי שם ל

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 )שינוי שם(  פסטיבל סוכות באגם – 2017תב"ר מס'  . ה

 מפעל הפיס  -₪  57,000 –תקבולים 

 מלווה -₪   118,868                   

 עב' קבלניות -₪  175,868תשלומים   

 "אירועי תרבות בעיר"  שינוי שם ל

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 תוספת מתקני כושר, פרי מגדים פינת חוט השני  – 2245תב"ר מס'  . ו

 קרן מעלה אדומים  -₪  76,000 –תקבולים 

 עבודות קבלניות  –₪   76,000 -תשלומים 

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 כשריאל:בני 

ב  -  3סעיף   וולטאי  פוטו  פרויקט  המשך  לטובת  'גרינקו'  חברת  עם  התקשרות  ,  47%-הרחבת 

להצבעה, יש   3מצורפת בזה חוות דעת ואישור היועץ המשפטי שלנו בנושא. אני מעלה את סעיף  

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

ב'. א' זה הקצאת מבנה  -, קיבלתם תוספת, זה סעיף א' ו44, ישיבת מועצה  דר היוםיש תוספת לס

לעמותת 'תספאצ'ין' להפעלת בית כנסת ומרכז רוחני ליהודי אתיופיה בעיר מעלה אדומים ברחוב  

 . אני מעלה להצבעה.  104, מגרש 40/8הקרן 

 

 יחיאל וקנין: 

 אפשר לשאול שאלות?  

 

 בני כשריאל:

 כן, בטח.  

 

 יחיאל וקנין: 

 איזה בחינת תבחינים שהחליטו שדווקא העמותה הזאת תקבל את זה? 

 

 בני כשריאל:

של   המועדונים  את  גם  יש  בקשה,  ויש  ליד,  אתיופים  של  כנסת  בית  שם  יש  הזה,  האזור  בכל 

זה  אני מעלה את  ולכן  וגם הצעירים,  גם הקייסים  ויש שם חלוקה של אתיופים,  האתיופים שם 

 אן להקצות להם.כ

 

 שמוליק חנוך:

 זו הסדרה, הם יושבים בתוך המקום. זה רק הסדרה. 

 

 בני כשריאל:

 הם כבר יושבים שם. 

 

 גילי רוגל:

  .אין להם גם שום מקום אחר, כלומר זה המקום
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 יחיאל וקנין: 

 השאלה אם הם ישתמשו במקום בשעות היום, בימות החול, או רק יפתחו בשבת? 

 

 כשריאל:בני 

 לא, הם יכולים לפתוח את זה גם בימות חול וגם בשבת. אין בעיה, זה תלוי בהם.  

 

 יחיאל וקנין: 

 מה זה תלוי בהם? השאלה אם זה היה חלק מהמאפיינים. 

 

 בני כשריאל:

ברור לי שהם יפתחו גם בימי חול, אם זה בערבים וכו', זה ישמש אותם גם למפגשים חברתיים 

 ברור לנו, מה רע בזה?  וגם לבית כנסת, זה

 

 יחיאל וקנין: 

 ה.אין רע בזה, זו השאלה, השאלה אם בכל ימות החול המבנה בסוף יהיה סגור ולא ישתמשו בו וז

 

 שמוליק חנוך:

 זה קיים כבר. הקהילה האתיופית מתפללת שם שלוש תפילות ביום. 

 

 יהודה אסרף:

 אז הוא פוטנציאל לכולל. 

 

 בני כשריאל:

כו שם  יהיה  להם לא  שיש  התימנים,  כמו  מיוחד,  טיפול  להם  לתת  צריכים  שאנחנו  עדות  יש  לל. 

בחברה   נמצא  זה  לצערי  מיוחד.  תפילה  סגנון  להם  שיש  האתיופים  וכמו  מיוחד,  תפילה  סגנון 

עברנו   כבר  אנחנו  כי  ישראל  עם  לכל  אחד  תפילה  סגנון  שיהיה  מעדיף  הייתי  אני    73הישראלית, 

דו ואנחנו כבר מגדלים  שני רבנים, אחד  שנים  לנו רב אחד, במקום  והיה  ר שלישי בארץ. הלוואי 

נוסח  בצבא  שיש  כמו  ישראל,  לעם  אחד  תפילה  נוסח  לנו  שהיה  הלוואי  אשכנזי,  ואחד  ספרדי 

תפילה אחד. הלוואי, אני מקווה מאוד שפעם זה יקרה, אבל עדיין אנחנו במצב שצריכים לתת בתי 

ם את בית הכנסת הכורדי, יש לנו כמה בתי כנסת מרוקאים כנסת גם לנוסחים אחרים. יש לנו היו

ויש לנו את הנוסח האחיד הירושלמי ויש לנו את האשכנזי, וגם אגב בבית הכנסת האשכנזי, אני  

 ראיתי שם שני נוסחים, אחד כזה ואחד אחר. 

  

 אייל פישלר: 

 כל נוסח פותח את השער שלו בשמים. 

 

 בני כשריאל:

 כן, ברוך ה'. 
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 יחיאל וקנין: 

 כתוב לאחר בחינת המבחנים המפורטים לעיל, איפה מפורטים התבחינים?  

 

 בני כשריאל:

 יש את הפרוטוקול, אנחנו חילקנו את הפרוטוקול. אין לך את זה?

 

 שמוליק חנוך:

 אתה גם זוכר שמי שביקש בינתיים גם נמצא לו פתרון. 

 

 בני כשריאל:

אני הייתי בסיור    –אין עמותה רצינית שביקשה ולא קיבלה פתרון, כולל היום עמותה שהתפללה  

ביחד עם המתפללים, אלה שהתפללו בבית החולים הגריאטרי, הם ביקשו מקום ואני הלכתי לשם  

 ומצאנו להם מקום, צריכים רק להגיש את היכולות שלהם. 

 

 אייל פישלר: 

 הצרפתים גם הגיעו אליך? 

 

 שריאל:בני כ

 כן, גם הצרפתים הגיעו.

 

 יחיאל וקנין: 

 אתם מחלקים את התבחינים המפורטים של הרשימה? 

 

 שמוליק חנוך:

 . אתה שואל אם העמותה

 

 יחיאל וקנין: 

 לא, הוא אמר שהוא מחלק את זה, איפה זה?

 

 שמוליק חנוך:

 הפרוטוקול, קיבלת עכשיו.

 

 יחיאל וקנין: 

 לא קיבלתי, איפה קיבלתי? 

 

 בני כשריאל:

 הנה, קח את שלי.  

 

 ג'קי עזרא:
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 המבנה כבר הרבה זמן שם, אני יודע שהם נמצאים הרבה זמן. 

 

 שמוליק חנוך:

 זה רק הסדרה. 

 

 אייל פישלר: 

 זה במסגרת הכללית של הסדרת הקצאות שיש לנו בעיר שלא סידרנו, ברוך ה' מסדירים את זה. 

 

 שמוליק חנוך:

 ן.כ

 

 בני כשריאל:

אנשים שמבקשים ממני בית כנסת ואני רואה שהעמותה היא רצינית אני משתדל לתת להם את 

הקרקע. יש כאלה שמביאים כבר את התרומות. יש למשל את העמותה הזאת שאומרת שיש להם 

שם.  הגריאטרי  החולים  בבית  הכנסת  בבית  שהתפללו  אלה  הסדרה,  כבר  זה  שקל,  מיליון  כבר 

ם לא יכולים להתפלל שם בגלל הקורונה ובגלל כל העניינים האלה והם עמותה די גדולה, עכשיו ה

מתפללים. אני חושב שאם הם מביאים את התקציב ואנחנו צריכים לתת רק   80-ל  70יש להם בין  

את הקרקע אז למה לא לתת להם את זה? אפילו אם צריך לעזור להם קצת בפיתוח פה ושם נעשה 

לם שם מתפללים בנוסח, אלה שמתפללים בנוסח אחיד ירושלמי וציוני, כלומר זה את זה. כולם, כו

ברוח הציונות הדתית שאומרים את ההלל ביום העצמאות ולהם אנחנו עוזרים. אנטי ציוניים, אני  

לא יכול לתת להם קרקע במעלה אדומים, אנטי ציוני שיקנה קרקע בתל אביב, ציונות זה קודם כל 

 ביהודה ושומרון.  

 

 יחיאל וקנין: 

 אין פה אנטי ציוניים.  

 

 בני כשריאל:

אני מעלה את סעיף א' להצבעה, הקצאת מבנה להפעלת בית כנסת ומרכז רוחני ליהודי אתיופיה  

 , יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 40/8בעיר מעלה אדומים ברחוב הקרן 

 הצבעה: 

 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

שהם אני   איפה  זה  הסדרה,  כן  גם  זה  ישראל'.  'נוות  לעמותת  מבנה  הקצאת  ב',  לסעיף  עובר 

. יש שאלות? אני מעלה להצבעה את סעיף ב'. יש התנגדות? הימנעות? 5נמצאים, ברחוב אגן הסהר  

 עבר פה אחד. 

 הצבעה: 
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 9 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 בני כשריאל:

אמרתי בישיבת המועצה הקודמת, בעזרת ה' אני מקווה  נעבור להודעות ראש העיר. אתם יודעים,  

את  שם  מתחיל  אני  שני  וביום  רביעי  ביום  שם  נוחת  אני  תרומות,  להבאת  בערב  מחר  לטוס 

התרומות, עד אז, מיום רביעי ועד יום שני כמובן זו חופשה שלי על חשבוני, כל ההוצאות גם יהיו  

 על חשבוני באותו זמן. 

 

 יחיאל וקנין: 

 צמך עכשיו.  שמור על ע

 

 בני כשריאל:

איתו  דיברתי  וגם  שעבר  בשבוע  ירושלים  ממ"ז  את  פגשתי  אני  עצמי.  על  אשמור  אני  ה',  בעזרת 

אתמול, יותר נכון התכתבתי איתו אתמול, לאור ריבוי יידויי אבנים על אוטובוסים. לפני כן פגש 

וגע בדברים היו ואני רוצה בוריס את הצוות שלו, גם אצל בוריס וגם אצלי כל הצוות של הממ"ז שנ

בהבנה   הכול  את  קיבל  הוא  מקצועי,  אדם  באמת  הוא  תורג'מן,  דורון  הזה,  שהממ"ז  לכם  לומר 

 והוא גם אמר שהוא יבוא לבקר פה. קבעו איתך כבר את הסיור?

 

 ענת רחמים:

 עוד שבועיים.

 

 בני כשריאל:

כמובן מוזמנים. הוא אמר שהוא יטפל  בשבועיים הקרובים יערכו את הסיור, הוא יבוא לפה ואתם  

בזה. אני גם דיברתי עם ראש עיריית ירושלים כי השטח הזה נמצא בתחום המוניציפלי שלו. כולם  

מבטיחים, אבל בינתיים האבנים ממשיכות להיזרק על האוטובוסים. הם זורקים על אוטובוסים, 

לסטינאים הם עם מספר צהוב, אם שמתם לב, ולא על רכבים פרטיים, מכיוון שהרבה רכבים של פ

אז הם למדו את השיטה לא לזרוק על רכבים עם מספר צהוב כי הם עלולים לפגוע בחברים שלהם, 

למעלה  הצופים  הר  דרך  מגיע  הזה  שהקו  יודעים  כשהם  אוטובוסים  על  זה  את  זורקים  הם  אז 

 אדומים.

 

 אייל פישלר: 

  .הם פוגעים בנהגים הערבים, החברים שלהם

 

 דובר:

 לא מעניין אותם.  זה

 

 דובר:
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 הם זורקים אחרי שהקדימה של האוטובוס עובר.

 

 בני כשריאל:

 ביום חמישי הם פצעו את הנהג.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 היה פצוע במוצאי שבת. הם גם פוצצו את האוטובוס.  

 

 בני כשריאל: 

לא, ביום חמישי, במוצאי שבת הוא לא היה פצוע. ביום חמישי היה פצוע שנדרש לטיפול רפואי 

בבית החולים. אנחנו עם יד על הדופק ואני מקווה מאוד שממ"ז ירושלים והחבר'ה שלו אכן יסדרו  

 את זה. 

אמיר  אותו דבר גם עם הרמזורים. אני רוצה להודות לארז, קצין התחבורה של מחוז ירושלים, ול

ואנחנו   ג'וז  ואדי  של  ברמזור  שלנו  הרכבים  את  למשוך  כאן  לנו  עזרו  הם  שלו,  הסגן  קיקי,  בן 

עובדים עכשיו גם על הנתיב הרביעי. גם המשטרה הודיעה וגם מפקד המחוז הודיע שהוא יעזור לנו 

אוגוסט חודש  במהלך  לפה  תגיע  התחבורה  ששרת  מאמין  אני  התחבורה,  ומשרד  הזה,  -בנושא 

 , תבקר פה ואנחנו מקווים שאנחנו נקדם את הדברים.  ספטמבר

ביקשתי פגישה עם בנט, קבעו לי פגישה קודם כל עם ראש הסגל שלו על הנושא של כביש מרקם 

 החיים וכביש טבעת מזרחית, זה שני הדברים החשובים ביותר.  

 

 יחיאל וקנין: 

 בנט לא יעזור לך בכלום. הוא לא מחליט כלום.

 

 כשריאל:בני 

יש  ולי  לבנט  החיים.  מרקם  כביש  את  לסלול  האישור  את  הוציא  הוא  הביטחון  שר  כשהיה  בנט 

יחסים, בוא נאמר, טובים, אני אף פעם לא יצאתי נגדו, אם שמת לב, תמיד אפילו גם פרגנתי לו  

  ורציתי שהוא יהיה בליכוד, חלק מהליכוד, וישבתי איתו לפני הבחירות על כוס קפה. אני מקווה 

 מאוד שהוא יזכור את הדברים האלה וכן יעזור למעלה אדומים.  

כן תעזור למעלה אדומים בפגישה שלי איתה יחד עם ראשי הרשויות   שרת הפנים הודיעה שהיא 

את  לבחור  כל  קודם  להם  תנו  נאמר,  בוא  אבל  לבקר.  שתבוא  הבטיחה  גם  והיא  יש"ע  של 

ם האחרונים, אני מקווה מאוד שהיחסים המנכ"לים שלהם, המנכ"לים שלהם נבחרו רק בשבועיי

 שלנו עם כולם יהיו בסדר.  

יש לי גם ידיד שהוא יושב ראש הכנסת, ידיד אישי, מיקי לוי, אם אני צריך עזרה שהוא ילחץ על  

איזה שר אז הוא ילחץ על איזה שר. מאיר כהן, שר הרווחה, ואני מיודדים הרבה שנים, הוא גם 

 יבוא לבקר.  

זה אני משאיר לחברי  כל הנושא של הפ ונגד  והצעות אי אמון  הפלת ממשלה  נגד,  וליטיקה, בעד 

הכנסת לעשות, אנחנו כאן, פרנסי העיר, חברי מועצת העיר, צריכים לדאוג לעיר שלנו. בבחירות 

בימים  הכול  סך  אבל  בה,  נמצא  שהוא  המפלגה  ולפי  שלו  הפוליטיות  הדעות  לפי  יפעל  אחד  כל 
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לדאוג וגם   האלה אנחנו צריכים  גם מרקם החיים  נושאים שאני מעלה אצלו,  שני  יהיו  לעיר. אז 

 שלושה נושאים אחרים.  -שניים

רשת עמל זכתה במכרז, ועדת המכרזים יודעת, גם דנו בזה בישיבת המועצה האחרונה, נתנו את 

על   על המורים,  ופעם ראשונה שהחוזה מאוד ברור, שומר  על חוזה  על כך, חתמנו איתם  הדיווח 

עובדי  הזכוי של  הזכויות  על  שומר  הספר,  בבתי  המנהלים  של  הזכויות  על  שומר  המורים,  של  ות 

ואנחנו   לפיתוח  תקציבים  יש  החינוך.  איכות  על  שומר  וכמובן  והמזכירה  הבית  אב  עד  המנהלה 

 אלה שממונים גם על איכות הלימודים שם ופעם ראשונה שאנחנו אלה שנותנים את הטון.  

להו רוצה  באמת  אני  המשפטי כאן  ליועץ  לגזבר,  למנכ"ל,  ומתן,  המשא  את  שהוביל  לצוות  דות 

איתי   להם  שהייתה  בפגישה  הכול  בסך  מאוד.  יפה  עבודה  עשו  הם  החינוך,  אגף  מנהל  ולהראל, 

הצוות   וכמובן  אשכנזי,  רונית  נהדר,  רושם  עליי  עשתה  הפדגוגי  החינוך  על  שממונה  הסמנכ"לית 

על מתמטיקה ואנגלית וכל שאר המקצועות וכו' וכו' עשו האחר שאחראי על המדעים ועל פיזיקה ו

למה, מעלה אדומים  גם  למעלה אדומים, ברור  להיכנס  עלינו רושם טוב. הם מאוד מאוד רוצים 

מתגייסים, בני הנוער שלנו   97%היא בין הראשונים בחינוך שלה בארץ, גם בחינוך הערכי בארץ,  

במ ואנחנו מעל הממוצע הארצי  לקצונה  הוא טוב. הולכים  לקצונה. כל הדבר הזה  ספר הניגשים 

הדרג   גם  עכשיו  יתממשו,  אכן  המורים,  העובדים,  של  הזכויות  שכל  אכן  בודק  אישי  באופן  אני 

כל  כלומר  טובה.  בצורה  הדברים  את  להעביר  כדי  אורט  עם  ומתן  במשא  נמצא  שם  המקצועי 

ן מי שרוצה ללכת יילך, כמו המנהלים נשארים, כל המורים נשארים, כל העובדים נשארים, כמוב

 שבזמן רגיל חלק פרשו ועברו למקומות אחרים.  

 בבקשה, ג'קי רצית לשאול.

 

 ג'קי עזרא:

 ענית לי.

 

 בני כשריאל:

לעלות  רוצים  אנחנו  מאוד  מהטוב  שאמרנו,  כמו  הצלחה.  להם  נאחל  אנחנו  הדברים,  אלה  אז 

 וות המקצועי שדיברתי עליו.למצוין. אני באופן אישי אשגיח על זה ואיתי כמובן כל הצ

 יש לנו את שבוע הילדים והנוער בפארק הנוער.   11ממחר עד יום חמישי, מארבע עד 

 

 יחיאל וקנין: 

 רק אתמול העלית את זה, זה לא מאוחר מדי? 

 

 בני כשריאל:

 העלינו את זה גם לפני כן.

 

 אייל פישלר: 

 היה גם פרסום בחוברת של המתנ"ס. 
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 בני כשריאל:

יש את זה בכל האתרים, יש שילוט עירוני, בעיתונות העירונית גם. כמו כל שנה, מגלשות ומתקני  

לילדים בעלי צרכים  נתנו  גם  הנוער. אנחנו השנה  נמצאים בפארק  יצירה,  דוכני  מים, מתנפחים, 

מיוחדים את השעות שלהם, שהם יבואו, ואני חושב שזה מעשה טוב שאנחנו עושים, כמה הורים 

את זה. נכון, ברוך ה' זה לא מספר גדול, אבל אנחנו לא צריכים לשים לב לכמויות, אלא גם   ביקשו

לאנשים שנזקקים לנו, להתייחס אליהם, ואכן גם להם יהיו שעות משלהם בימים אלה, לילדים 

לראות  לבוא  מוזמנים  כולם  מבוגרים.  גילאים  גם  זה  ילדים,  רק  לא  זה  מיוחדים.  צרכים  בעלי 

 אני מביא את הנכדות שלי, מי את הילדים ומי את הנכדים.  –את ה ולהביא גם 

ב הקיץ,  כן  29.8-סוף  לפני  פעילויות  גם  זה,  עם  הקיץ  את  סוגרים  אנחנו  חסון,  עדן  של  הופעה   ,

וכדומה. אנחנו כנראה נעשה את סוף הקיץ בפארק שמיר. אנחנו גם קצת נחסוך כאן משום שבין  

שא סוכות,  אירועי  לבין  הקיץ  כל סוף  את  נשאיר  ואנחנו  קצר  הוא  הזמן  יומיים,  עושים  נחנו 

התפאורה ואת התאורה על הבמה. אתם יודעים שבסוכות אנחנו עושים את אירועי סוכות בפארק 

 שקלים.  30,000עד  20,000-שמיר, אז לכן נשאיר את זה וככה אנחנו חוסכים כ

 

 אייל פישלר: 

 להשאיר את הציוד כל כך הרבה זמן, אין חשש שהוא ייעלם בדרך? 

 

 בני כשריאל:

 יש ביטוח. הוא לא ייעלם. 

 

 אבי רחמים: 

 רציתי לשאול שאלה, איך נתמודד אם תהיה החמרה עם הווירוס?  

 

 בני כשריאל:

ברוך ה',    כמו בשנה שעברה, אנחנו תכננו את הקיץ, תכננו את סוכות וביטלנו. היום אנחנו ירוקים,

תוך שבוע אנחנו קפצנו להיות אדומים בגלל בית ספר 'אלמוג', תוך שבוע חזרנו לצהוב ואחר כך  

ה   מספר  לנו  יורדים  יום  כל  בירוק,  עמוק  אנחנו  ימים  כמה  שירדנו    –תוך  לי  נדמה  למשל  היום 

ד אני  לשמור.  להמשיך  צריכים  אחד.  חולה  לנו  היה  ולא  מאומתים  מהמשטרה, בעשרה  מבקש  י 

 מהשיטור העירוני. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 והם עושים עבודה טובה, הם התחילו מאתמול. 

 

 בני כשריאל:

אני ארגנתי פעמיים את המטה למאבק, יש מטה מאבק ביחד עם פיקוד העורף, עם הדרג המקצועי 

שנכנסים בלי  על אלה  לאכוף את החוק  די בתוקף  דרשתי  והמשטרה כאן,  והביטחון והמשטרה, 

ת את הדוחות. בנושאים האלה אני לא מוותר, הגיעו אליי מספר אנשים, 'תשמע, בני,  מסכות ולת

 לא יכולתי, כן יכולתי', שלחתי אותם למשטרה, אמרתי 'בפעם הבאה תהיה יכול'. 
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 יחיאל וקנין: 

 כמה זה הקנס על מסכה? 

 

 בני כשריאל:

אפילו אם תפסו אותך כל שקל.    500שקל ועוד    500שקל ואם תופסים אותך עוד פעם זה עוד    500

 שעה. 

 

 אבי רחמים: 

אני רוצה גם להוסיף שיש מעקב הדוק מאוד גם נגד המבודדים. למשל הנכדים שלי באו מארצות 

 הברית, באו גם לבדוק אותם. 

 

 דובר:

 לא רק זה, הם מבקשים שייצאו שיזהו אותם.  

 

 אבי רחמים: 

 זה לא משנה שאני הזמנתי אותם, זה בסדר. 

 

 עזרא:ג'קי 

שטבעה  הילדה  לגבי  פה,  הייתי  לא  פשוט  אני  קטן,  עדכון  איזה  אפשר,  אם  אחת,  שאלה  עוד 

 בבריכה, בקנטרי. מה מצבה?  

 

 בני כשריאל:

שלה  החברות  עם  באה  היא  אדם,  מהיישוב  היא  הילדה  מהכול.  יצאה  היא  גמרנו,  נהדר.  מצבה 

ו במים  איתן  שם  הייתה  היא  הכול,  לשחות,  יודעת  והיא  את אלינו  ואיבדה  התייבשה  כנראה 

 ההכרה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

בני, אתה יכול להגיד שמי שהציל אותה זה לא בדיוק מה שכתוב? זה מציל ולא מישהו אחר. אמרו  

שלא היה מציל, זה לא נכון, מציל הציל אותה והיא הייתה עם החברות שלה ואת כל העבודה הוא 

 ה וברדיו.  עשה כמו שצריך. לא מדויק מה שנאמר בטלוויזי

 

 בני כשריאל:

לבדוק את  –הבעיה שלנו שאין מספיק מצילים. זו הבעיה. אני ביקשתי גם ממנכ"ל העירייה וגם מ 

כל הנושא הזה, אם המציל כאן אשם פשוט להזיז אותו ולהביא מצילים אחרים. אבל שוב פעם, 

כן שהמציל  כנראה  אומר,  שבוריס  כמו  מצילים.  שאין  בבעיות  נתקלים  וכן    אנחנו  עזר  וכן  היה 

 סייע.

 

 בוריס גרוסמן: 

 בדקתי את זה, כן. 
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 בני כשריאל:

אבל אני אקבל את הדוח בצורה מסודרת, גם מהמשטרה וגם מהנהלת המתנ"ס. אבל בסך הכול, 

שנה, ברוך ה', ולא היה לנו מקרה, והבנות האלה היו    40-ברוך ה', הקנטרי קלאב הזה עובד כבר כ

, היא פשוט התייבשה. היא 14היא בת    –בסדר גמור, כלומר זה לא ילד קטן שלא יודע לשחות או  

כבה והבנות שהיו לידה, חברות  לא שתתה, אני מעריך שהיא התייבשה, היא איבדה את ההכרה וש

 שלה. 

  

 בוריס גרוסמן: 

 היא הייתה בעמוקים.

 

 בני כשריאל:

מוזר  קצת  שזה  ראתה  כנראה  שלה  החברות  אחת  בסוף  הקרקעית,  על  מסתכלת  צפה.  היא  כן, 

 . הנשימו אותה, הצילו אותה והיא בסדר.  והצילו אותה

 

 ג'קי עזרא:

 ברוך ה', אם היא בסדר. 

 

 בני כשריאל:

 אין כאן אשמה של מישהו.

 

 ג'קי עזרא:

 לא, רק רציתי לדעת מה איתה פשוט.

 

 אבי רחמים: 

ולא  פעם  לא  לשם  מגיע  אני  נהדר.  שיפוץ  שם  עשו  במתנ"ס,  גדול  שיפור  שיש  להגיד  רוצה  אני 

מביא את הנכדים שלי ואני ממליץ מאוד להפיץ שיחזרו בחזרה למתנ"ס כי יש שם    פעמיים, אני

 עבודה נהדרת ואיכות גבוהה מאוד. אני גם רוצה לציין את מסיל שעושה שם משהו נהדר.  

 

 בני כשריאל:

 ואת מנהל הקנטרי.  

 

 אבי רחמים: 

 גם את מנהל הקנטרי, אבל גם את מי שמנהל את המתנ"ס, אורי, ברור.  

 

 אייל פישלר: 

סליחה, בוריס רצה להגיד משהו, אבל בקשר גם לקורונה וגם לקנטרי, עם הקורונה אנחנו צריכים 

לשים לב בקיץ להשתדל כמה שרק אפשר לשמור פתוחים לנוער, את הקנטרי, את חדר הכושר, את 

יותר טוב,   לא  זה  שיישב בפארקים  ובלי קורונה,  עם קורונה  כי הנוער,  עם  אולמות הספורט,  אז 
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המגבלות ואם צריך רק תו ירוק ואם חלילה המצב קצת יידרדר, אולמות ספורט, מגרשים, חדר  

 כושר, זה צריך לא לסגור.  

 

 בני כשריאל:

חבר'ה, לגבי הנוער יש הנחיה, כל מי שחוסן גם יכול לעבוד בקיץ. היו לי בני נוער, חבר'ה של רוני  

אנ אז  מחוסנים  היו  לא  והם  לעבוד  שרצו  לעשות זכאי  שיילכו  לו  אמרתי  להסדר,  איתו  הגעתי  י 

את  אראה  שאני  אחרי  רק  יקבלו  הם  שלהם  השכר  ואת  לעבוד,  להם  אתן  אני  ואז  ראשון  חיסון 

החיסון השני. ככה אני גם מעודד אותם. להגיד להם: אתם לא הולכים, לא זה, אי אפשר לעשות, 

ים את הכסף, את דמי הכיס האלה. אתם יודעים, אלה בני נוער ממשפחות שבוא נאמר שהם צריכ

 לא נגיד מצוקה, כי זו אולי מילה קשה, אבל זה מה שהיה ורוני אכן כך עבד.  

אני גם פגשתי את החברה של היל"ה, אלה שלומדים בהיל"ה שנפלטו מהחינוך ואני רוצה לומר 

לראות לכם, הזמנתי אותם לארוחת בוקר קטנה כזאת של סנדוויצ'ים כאלה, תשמעו, הלב נרגש  

יכולים להיות במקומות 18איך החבר'ה האלה, בני נוער שהגיעו לגיל   , שהם מתגייסים. הם היו 

עושה  רוני  של  שהצוות  ומה  איתם  עושה  זכאי  שרוני  מה  איתם,  עושה  שהמתנ"ס  מה  אחרים. 

היו   שהן  שם  הבנות  את  לראות  נפשות  הצלת  זה  לכם,  אומר  אני  נפשות,  הצלת  פשוט  זה  איתם 

להי אחד  יכולות  כל  זה,  על  רמזו  אפילו  הם  אחרים.  במקומות  ממש  אחרים,  במקומות  ממש  ות 

דיבר על עצמו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה לא נעים, אבל אני אומר לכם שהחבר'ה האלה 

פשוט מצילי נפשות. אז לבוא להגיד להם: אתם לא תקבלו עבודה אם אתם לא מחוסנים, אוקיי, 

יו מחוסנים, אמרתי להם ללכת להתחסן, תקבלו עבודה ואת המשכורת בואו נביא אותם לכך שיה

 תקבלו בחיסון השני. זה עובד יפה.

יש לנו באמת מתנ"ס שעובד ממש יפה עם כולם, עם כל התושבים. הם עכשיו נכנסים לעבוד גם עם 

ן את גיל הביניים, כלומר הזוגות הצעירים שיש להם ילדים. אני אמרתי, אני לא רוצה להרחיב כא

תאריך   ויש  מצגת  שם  לנו  יעשו  למתנ"ס,  נלך  שאנחנו  אמרנו  אנחנו  הקודמת  בישיבה  כי  הדיבור 

 כבר. 

 

 ענת רחמים:

 באוגוסט בשעה שש בערב, אנחנו נשלח לכם הודעה מסודרת.   23-ב

 

 בני כשריאל:

כי בפעם שעברה כולם אמרו שהם רוצים  יגיעו  אני מאוד מקווה שכולם  תהיה הודעה מסודרת, 

לא לר זה, מחצית  לראות את הפרויקטים ואת החברה הכלכלית, ארגנו את  אות הדיזיין, רוצים 

 הגיעו.

 

 בוריס גרוסמן: 

 איזה מחצית? היו ארבעה אנשים.

 

 בני כשריאל:

נעים, ברגע שאתה בא לעסקים, מכינים את  לא  גם  זה  כל הזמן.  זהירה  אני מדבר בלשון  בסדר, 

לא מכבדים אותם. אותו דבר עם המתנ"ס, אני מאוד מבקש   הכול, נותנים לכם כבוד ובסוף אתם
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לכבד את המתנ"ס. אם אי אפשר אז בואו נוותר, אני יכול להגיד להם שלא הגענו, למצוא את כל 

 הסיבות הנכונות שלא מגיעים, אבל ברגע שאנחנו אומרים שמגיעים תעשו את המאמצים. 

 

 ליאת מארק:

 אבל עשינו אז סיור.

 

 כשריאל:בני 

 במתנ"ס.

 

 ליאת מארק:

 נו סיור בגנים. בתוך המתנ"ס עצמו? כי אז עשי

 

 בני כשריאל:

הפעולות  על  ידברו  מצגת,  יעשו  גם  הם  החוגים,  את  לנו  יראו  הם  בקנטרי,  המתנ"ס,  בתוך  כן, 

 שלהם, יראו איך התקציב. 

 

 אייל פישלר: 

 גם אם עשינו פעם לא יזיק לעשות עוד פעם. 

 בוריס גרוסמן: 

 אפשר להגיד כמה מילים? 

 

 בני כשריאל:

 בבקשה.

 

 בוריס גרוסמן: 

נסעו    13-ב האוטובוסים  כל  היום  עד  האוטובוסים.  מערך  את  משנים  אנחנו  עד   50%באוגוסט 

  20%-ת התחמושת וייסעו עד לגבע  80%באוגוסט    13-עד גבעת התחמושת, מ  50%-תחנה מרכזית ו

עד התחנה המרכזית, בגלל שבר אילן בעוד חודש וחצי נסגר לגמרי, יהיה נתיב אחד, ואז כבר חלק 

גדול מהאוטובוסים לא יעבור שם. אני יודע שבהתחלה יהיו בעיות, אבל סך הכול זה יהיה מצוין.  

קילומטרז',   פחות  בגלל שזה  תוספת  מקבלים  מקב  34אנחנו  אנחנו  ביום  וזו נסיעות  תוספת  לים 

 תוספת מאוד מאוד רצינית. 

 

 ליאת מארק:

 להוסיף בבוקר ביום שישי. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 .90%כל האוטובוסים ריקים ביום שישי, 
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 ליאת מארק:

 לחיילים.

 

 בוריס גרוסמן: 

מהנהגים לא יבואו לעבודה,   50%זה דבר ראשון. דבר שני, ממחר שלושה ימים חג אצל הערבים,  

המצב לא טוב. ניסינו, גם אני ובני ושמוליק דיברנו עם הייעוץ המשפטי, הוא לא מצא איך אפשר 

לעשות את זה שאפשר יהיה להביא גם תקציב וגם הכול, הוא אמר שאסור לעשות את זה, שאנחנו  

הקפצות. אני לא מבין למה, אני באמת לא מבין למה, אבל מחר יהיה מזג אוויר גרוע מאוד,  נעשה  

 קשה מאוד, והתושבים שלנו יהיו בחוץ בחום הזה. לפי דעתי זו מכה.  

 

 אייל פישלר: 

 אני לא יודע, אני כאילו. –עיריות אחרות עושות שאטלים וכל מיני דברים, איך זה שמשפטית זה 

 

 בני כשריאל:

 את העמדה המשפטית שאסור לתת, רוצים תקציבים, אין סעיף תקציבי. ז

 

 אייל פישלר: 

 אז צריך לראות איך עשו במקומות אחרים. מה, עשו בניגוד לחוק?  

 

 בני כשריאל:

 אני שאלתי אותו גם כן, גילי היה אצלי, והיועץ המשפטי אמון עליי, אין סעיף תקציבי כזה.  

 

 אייל פישלר: 

כמו שעיריית תל אביב    –אולי צריך בשנה הבאה לייצר סעיף תקציבי שתיאורטית לא נשתמש בו  

 שהחליטה לעשות בשבת תחבורה ציבורית, היא באמת עשתה סעיף תקציבי לזה.

 

 בני כשריאל:

נבדוק את זה. אייל,  לא בטוח, נדמה לי שהיא עשתה את זה דרך החברה הכלכלית שלה. אנחנו 

ק. מאחר שזה לא נמצא בתקציב השנה, וחוות דעת משפטית אומרת שאי אפשר, הנושא הזה ייבד

נבדוק את זה לשנה הבאה, למקרים מיוחדים, לא לכל מקרה. אני מכיר את גזבר עיריית  אנחנו 

 ירושלים, אנחנו נשאל אותו איך זה עובד, הוא יושב איתי בדירקטוריון מפעל הפיס.

 

 אייל פישלר: 

 צליה.בתל אביב, בראשון, הר

 

 בוריס גרוסמן: 

 בירושלים אין את זה, בבית שמש עושים ובעוד כמה מקומות.
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 יהודה אסרף:

 מוניות שירות לגבעת התחמושת.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 מחר האנשים יהיו אנשים מסכנים, זה הכול. 

 

 אייל פישלר: 

 זה תלוי בנו או במשרד התחבורה? 

 

 בני כשריאל:

 זה עלויות לא קטנות. –זה עלויות לא קטנות, אבל אנחנו צריכים לדעת 

 

 יהודה אסרף:

 ויש הרבה חברות שרוצות להשתתף בזה, מוניות שירות.

 

 דובר:

 תן באמת לחברות להתפרנס באמת, שיעשו שירות, זה טוב.

 

 יהודה אסרף:

 נכון. 

 בוריס גרוסמן: 

 תקציב זה לא בעיה, אפשר היה למצוא פתרון. 

 

 בני כשריאל:

מוניות שירות, אני ביקשתי אז בזמנו שבמעלה אדומים יהיו גם מוניות שירות לירושלים, כמו שיש 

בית שמש ירושלים. משרד התחבורה, שני שרים שהיו, לא אישרו לי את זה, גם מירי לא אישרה  

שר התחבורה את זה וגם קודמה. קודמה זה היה איווט ליברמן, גם כן ביקשתי ממנו, כן, הוא היה 

פעם. גם מירי רגב לא אישרה. אני אעלה את זה שוב פעם בפני השרה החדשה. אני חושב שכן צריך  

 שיהיו מוניות שירות במעלה אדומים. 

 

 יחיאל וקנין: 

רציתי לשאול האם יש אפשרות שכל יום שישי לפני כניסת שבת לעשות משהו עירוני, איזה שיר  

 דרך מערכת הכריזה.כזה, 'שלום עליכם', של דקה, 

 

 בני כשריאל:

לא, אנחנו בדקנו את זה בזמנו, זה לא פעם ראשונה שזה עולה. אני לא מטריד ברמקולים אף אחד  

בשעות האלה, יש כאלה שישנים ויש כאלה שיש להם תינוקות, כל אחד שישלח לו בבית, שיעשה 

ת כל העיר וזה דבר מאוד  לעצמו את קבלת השבת. אנחנו כן עושים קבלת שבת באגם ומזמינים א

 יפה, מאוד מכובד, מי שעושה את זה זה הממונה על התרבות התורנית במתנ"ס.
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 אייל פישלר: 

 מהרווחה זה מגיע.

 

 בני כשריאל:

    עם.זה ביחד 

 

 אייל פישלר: 

 גם וגם, נכון. 

 

 בני כשריאל:

 אייל.ואני רוצה לשבח את מחזיק תיק הרווחה שהוא שותף לזה, קוראים לו 

 

 יחיאל וקנין: 

לא צפירה, איזה שיר יפה של   –סך הכול זה יכול להיות משהו יפה בכניסת שבת, שיש איזה שהוא  

 דקה, לא יותר מזה, כאילו כשנכנסת שבת.

 

 בוריס גרוסמן: 

 אנשים יפחדו, יחשבו שזה מלחמה.  

 

 יחיאל וקנין: 

 לא, שיר, 'שלום עליכם מלאכי השלום'. 

 

 בני כשריאל:

 זה יפה, אבל אנחנו לא נכנסים לדברים האלה.  

 

 יהודה אסרף:

 זה בתנאי שבמוצאי שבת מוציאים את השבת עם מדונה. 

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, להתראות, אני נועל את הישיבה.  

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       ומזכיר העירייהמנכ"ל 
 
 


