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על דרך ירושלים-ים המלח, כ-7 ק"מ מזרחית 
לבירה, בצומת דרכים מרכזית המחברת בין בקעת 
מעלה  העיר  שוכנת  יהודה  ומדבר  ירושלים  הירדן 
אדומים. בעיר חיים באיכות, הרמוניה ואיכות חיים 
משפחות  תושבים:  אלף  מ-40  למעלה  גבוהה 
צעירות, תושבים ותיקים, עולים חדשים, חילוניים 
בתנופת  ונמצאת  והטרגונית  צעירה  העיר  ודתיים. 
מודרנית  מערכת  קיימת  בעיר  ופיתוח.  בניה 

ומתקדמת של שירותים מונציפאליים.

מעלה אדומים - עיר פורצת דרך בחינוך

חיי  באיכות  מרכזי  מרכיב  הוא  החינוך 
מנת  על  הכל  עושה  העירייה  ולכן  בעיר  התושבים 
הוא  החינוך  לחיים".  כ"עוגן  החינוך  את  להעמיד 
וייזום  בקידום  ביטוי  לידי  ובא  במדיניות  יסוד  אבן 
בהקצאת  וייחודיים,  חדשניים  ופרויקטים  תכניות 
ובאחוז  למעלה מ-40% מהתקציב העירוני לחינוך 
העירונית  החינוך  מערכת  לבגרות.  הגבוה  הזכאים 
זכתה בפרס החינוך הארצי-יישובי פעמיים בעשור 

האחרון.

עיר של תרבות ופנאי

מעלה אדומים דואגים לאיכות חיי התושבים, 
בתחום  לתושבים  ואיכותי  מגוון  מענה  ונותנים 
התרבותי ופועלים לטיפוח תרבות הפנאי לאורך כל 

השנה.

עיר של מרכז תרבות שוקק 

 העיר הפכה לעוגן תרבותי לכלל תושבי האזור 
רבות  פעילויות  השנה  ימות  כל  בה  למצוא  וניתן 
ומגוונות לבני כל הגילאים.  נפתח ביה"ס למוסיקה 
התרבות  היכל  בניית  ונמשכת  ׳הקונסרבטריון׳ 

העירוני המפואר שיפתח באביב.

עיר הנוער 

ענפה  פעילות  מתקיימת  הבוגר  הנוער  עבור 
התלמידים  ומועצות  הנוער  מועצת  את  הכוללת 

העירוניות באגף הנוער.

עיר של קהילה 

והקהילה  האדם  את  רואה  אדומים  מעלה 
ומקור  העיקרי  הנכס  הם  העיר  ותושבי  במרכז 
גאוותינו. חזוננו הוא קהילה המעודדת את מימוש 
הפוטנציאל של חבריה ומקדמת את רווחתם, מתוך 
מיוחדות  באוכלוסיות  הטיפול  כי  ואמונה  תפיסה 
הוא המרכיב החשוב בחוסנה החברתי של הקהילה.

תנופת מסחר חסרת תקדים

תעשיה  בתנופת  נמצאת  אדומים  מעלה   
תעשיה  מאזור  ונהנית  תקדים  חסרת  ומסחר 

מהגדולים בארץ, בו עתודות קרקע רבות והטבות 
של אזור פיתוח א'. פארק תעשיות אדומים ממוקם 
הרבה  קרבתו  בשל  המלח.  ירושלים-ים  כביש  על 
לירושלים משמש גם ובעיקר כאזור התעשייה של 

ירושלים רבתי.

 שכונת "מבשרת אדומים"
E-1  תכנית בניית שטח 

 ,1991 בשנת  שמיר,  יצחק  ממשלת  בימי 
חלק  העברת  על  ארנס  משה  הביטחון  שר  חתם 
המועצה  לרשות   E-1 כיום  המכונה  מהשטח 
החליטה   ,1994 בינואר  אדומים.  מעלה  המקומית 
התכנון  מועצת  של  להתיישבות  המשנה  ועדת 
העליונה יו"ש על הפקדת תכנית חדשה המרחיבה 
את תכנית המתאר לעיר מעלה אדומים. התוכנית 
 E1 העתידית  לתוכנית  הבסיס  את  היוותה 
דונם.  אלף   12 כ-  של  שטח  פני  על  והשתרעה 
רה"מ דאז, יצחק רבין, הורה לשר השיכון בנימין בן 
אליעזר להתחיל בתכנון שכונה במקום. מאז קודמו 
לא  אך   ,E-1 שכונת  של  והאישור  התכנון  הליכי 
נשלמו לחלוטין עקב האילוץ המדיני. פרנסי העיר 

אף העניקו לתוכנית שם עברי: 'מבשרת אדומים'. 
נקבע כי השכונה תכלול כ- 3,500 יחידות דיור, את 
מחוז ש"י של המשטרה, מתחמי תיירות, מלונאות, 
והמסחר  התעסוקה  מרכז  ומסחר.  תעשייה 
מעלה  בין  המחברת  השטח  ברצועת  לקום  מיועד 
ומסחר  לירושלים. מדובר באזור תעשייה  אדומים 
האוכלוסיות  כל  את  לשרת  המיועד  מטרופוליטני 
עבודה  מקומות  אלפי  ולספק  ירושלים,  במרחב 
כוללת  התוכנית  כאחד.  ופלסטינים  לישראלים 
דונמים. אלפי  פני  על  שישתרע  גדול  פארק  גם 
בסיס  התוכנית  שטח  בתוך  הוקם   ,2002 בשנת 
מג"ב ובראשית שנת 2004 החלה עבודת תשתית 
לדרכים  צירים  פתיחת  כללה  העבודה  בקרקע. 
המתוכננים  המגורים  לאזורי  המובילות  הראשיות 
למשטרת  גדול  מבנה  להקמת  השטח  והכנת 
מאושרת,  עירונית  בינוי  תכנית  בהעדר  ש"י.  מחוז 

הופסקה עבודה זאת כעבור זמן קצר.

במארס 2006 החלה ישראל לבנות את המטה 
 14 של  מגרש  על  ש"י  מחוז  משטרת  של  החדש 
שטח  על  משתרע  המבנה,   .E-1 שטח  בלב  דונם 

של כ- 5,400 מ"ר.

החל  הציוני  המעשה 
"מעלה  גרעין  בהתיישבות 
המייסדים"  ב"גבעת  אדומים" 
כך  אחר  שנים  עשרה  ושש 
כעיר  אדומים  מעלה  הוכרזה 
והגדולה  הראשונה  העברית 

ביהודה ושומרון.

מעלה  תושבי  אנחנו, 
אדומים, מגשימי הציונות, ייסדנו 
לתפארת  בישראל  ואם  עיר 

תושבי העיר.

ראש  הכריז   1992 בינואר 
שמיר  יצחק  המנוח  הממשלה 
חדשה  כעיר  יישובנו  על  ז"ל 
ראש  נתן  בכך  בישראל, 
ממלכתית  הכרה  הממשלה 
לעירנו כחלק מריבונות ישראלית 

והבטיח את עתידה המדיני.

קטנה  מהתיישבות 
שהקימו כמה משפחות חלוצות, 
לאחת  אדומים  מעלה  הפכה 
והמשפיעות  המובילות  הערים 
החיים  שאיכות  עיר  בישראל, 
בה מהגבוהות בישראל בתחומי 

התרבות  הקהילה,  החינוך, 
והספורט. 

כ-40  כיום  מונה  העיר  ב"ה, 
לאחד  ונחשבת  תושבים  אלף 
והגדולים  המצליחים  המיזמים 
של ישראל בתחום המוניציפאלי. 

היום  גם  ממשיכה  עירנו 
להתפתח וכוללת בתוכה עשרות 
ירוקים,  פארקים  חינוך,  מוסדות 
סמיכותנו  ובילוי.  קניות  מרכזי 
על  שומרים  והיותנו  לירושלים 
חומותיה – מזכים אותנו בשכינה 
ולהצלחה  לשלום  האלוקית 

בפועלינו. 

יחד עם זאת, לפנינו ניצבים 
אתגרים רבים ומשמעותיים:

על הבנייה במעלה  המאבק 
רבתי  ירושלים  הכנסת  אדומים. 

לריבונות ישראל .

וההסברה  הלובי  המשך 
שרים,  של  ביקורים  באמצעות 
ח"כים וחברי מרכז הליכוד בעיר 
אחר  מקרוב  שיעמדו  מנת  על 
מצע  למימוש  ויפעלו  הנעשה 

חיזוק  המשך  המחייב  הליכוד 
וביסוס ההתיישבות ביו"ש.

שלמותה  על  שמירה 
בירת  ירושלים  של  ואחדותה 

ישראל לנצח.

הירדן,  בקעת  על  המאבק 
ולא  לנו  שייכת  הירדן  בקעת 
משום  עליה  לוותר  הולכים 
אדומים  למעלה  שהדרך 
בבקעת  מתחילה  ולירושלים 

הירדן. 

הבנייה  על  המאבק 
וההתפתחות ביו"ש. הקו האדום 

שלי זה יהודה ושומרון.

לסייע  לכולם  קורא  אני 
הפשרת  בנושא  לנו  ולעזור 

הבנייה במעלה אדומים.

 דבר ראש העיר
בני כשריאל

מעלה אדומים
מרכז מטרופולין אזורי בגוש אדומים, פנינת נדל"ן בלב המדבר
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אנו  רגב  מירי  הכנסת  חברת  עם  הראיון  את 
רגב  ה-19.  הכנסת  של  האחרון  ביומה  מקיימים 
מתזזת בין ישיבת סיעה להתייעצות דחופה לניהול 
בקדנציה  בראשה  עומדת  שהיא  הפנים  ועדת 
הצבעות  של  סדרה  יומה  סדר  על  האחרונה. 
חובת  ביטול  בעניין  שלה  החוק  הצעות  דרמטיות. 
וכמובן  המים  תאגידי  להקים  מקומיות  רשויות 

חוק המסתננים החדש הם בבחינת פינאלה מכובד 
לקדנציה סוערת ומוצלחת מבחינתה. רגב הובילה 

כיו"ר ועדת הפנים שורה של חוקים וקידמה שורה 
של נושאים ששינו ועיצבו את סדר היום הציבורי, 
שינוי  הבית,  להר  יהודים  עליית  הסדרת  בתוכם 
התכנון  רפורמת  למאבטחים,  נשק  מתן  מדיניות 
והבנייה, הגדרת סמכויות ואחריות המדינה בכותל 
הקטן, חברות פעילה בשדולה למען הדיור הציבורי 

והרשימה עוד ארוכה. 

רשומה  רגב  מירי  ח"כ 
אחת  את  שהפכה  כמי  הכנסת,  של  הימים  בדברי 
לזירת  ועדה אפורה  מהוועדות שהיו במשך שנים 
על  עצומה  השפעה  עם  וחברתית  פוליטית  אגרוף 

סדר היום הישראלי. 

של  תפקיד  מאוד  רציתי  לכנסת  "כשנכנסתי 
סגן שר או שר, היא מודה. היום אני בכלל לא מבינה 
איך לא הבנתי את החשיבות של תפקיד יו"ר ועדת 
לעניינים,  שנכנסתי  אחרי  הסביבה.  והגנת  הפנים 
הבנתי עד כמה גדולה יכולתי לשנות חיים ולהיטיב 
ארבעה  מול  פועלת  ואני  מאחר  האזרחים  עם 
אותי.  משמח  זה  פה.  שיש  מהחשובים  משרדים 
זה מרגש אותי לעשות את התפקיד הזה. אני אדם 
של תכל'ס, ענייני ולא פוחדת לקבל החלטות לאחר 
שאני שומעת את דעותיהם של כלל הגורמים. זה 

המקום שבו צריך להיות כזה". 

'את   - לי  אמרו  הדרך  "במעלה  מוסיפה,  רגב 
לא תצליחי לכופף את הממשלה'. הבנתי שאין לי 
בגלל  עוצרת  לא  אני  ללחוץ.  מוכרחה  ואני  ברירה 
יודעים  השרים  כנסת.  חבר  או  שר  אף  של  חשש 
קונים  לא  משלם.   - שמדבר  מי  שלי,  שבוועדה 
רוצה  אני  בקוקטלים,  ולא  בסיסמאות  לא  אותי, 

מעשים". 

סמני את ההישג הבולט שלך בכנסת האחרונה?

חוק  ספק  ללא  רבים.  הישגים  היו  השם  ברוך 
אותה  למדיניות  חשוב  ביטוי  הוא  המסתננים 
על  להגן  המדינה  של  לחובתה  הנוגע  בכל  הובלתי 
האינטרסים הלאומים והכלכלים שלה. תמיד ראיתי 
היושבים  אביב  תל  דרום  תושבי  את  עיני  לנגד 
מדינה  מביתם.  לצאת  חוששים  ופשוט  בבתיהם 
ריבונית חייבת זאת לאזרחיה. לצערי החוק חוקק 
אילוצים  האחרונה.  הכנסת  של  הגסיסה  בדמדומי 

נתנו  ולא  החוק  את  סירסו  ענייניים  ולא  פוליטיים 
ומלחמה  הרתעה  לשם  הדרושות  השיניים  את  לו 

אמיתית בתופעה ההסתננות לישראל. 

החוק הנוגע לפטור מחובת התאגדות לתאגידי 
מים הוא חשוב ביותר. הוא נוגע לכיס של כל אחת 
ואחד מאיתנו. אני הובלתי קו תקיף נגד הטלת מע"מ 
על המים בישראל לרבות ביטולם של תאגידי המים 
יילך  האזרח  של  שהכסף  ייתכן  לא  בישראל. 

לטובת כיסוי הוצאות של מנגנונים מנופחים. כמובן 
ללא  אך  בהם,  גאה  שאני  רבים  חוקים  עוד  שהיו 
ספק חוק המסתננים החדש כמו גם פטור מחובת 
להקים  חדשות  מקומיות  רשויות  של  התאגדות 

תאגידי מים הם הישגי הבולטים בקדנציה זו". 

זה הזמן לומר מילה טובה על המאמץ שלך עבור 
השגה  בר  לדיור  חובה  להשגת  הצעירים  הזוגות 
הובלת  אותה  לרפורמה  החוק  תיקון  במסגרת 
נכלל  הזו  במסגרת  דרישתך,  לאור  הפנים.  בוועדת 
אישור  חובת  שקובע  להשכרה  לבניה  המנגנון  גם 
פרטית  בקרקע  שיבנו  לקבלנים  שטח  תוספת 
מעריכים  הקבלנים  להשכרה.  מיועד  שכולו  מבנה 
בגלל  המקומיות  ברשויות  יתקעו  אלה  שתוכניות 
אותם  לחייב  תפעלי  את  האם  ראשיהן.  התנגדות 

בכך?

מהקונספט  סוף  סוף  שנשתחרר  הזמן  "הגיע   
מסגירת  תכנוני,  שינוי  כל  בעבר  המנדט,  מתקופת 
מרפסת ועד להקמת שכונה חדשה, הצריך אישור 
הגיעה  מחוזיות.  בוועדות  המרכזי  השלטון  של 
השעה לסמוך על השלטון המקומי - ראשי רשויות 
של  נבחרות  ומועצות  ישירה  בבחירה  שנבחרים 
מה  טוב  הכי  יודעים   - מקומיות  ומועצות  עיריות 
נכון ורצוי לישוב שהם נבחריו. לצד זה, אמרתי לשר 
הפנים שחלה עליו החובה לגרום להם לפעול ראוי. 
בסופו של דבר ראשי ערים צריכים אותנו ומבינים 

שאנו לא נוותר על טובת הציבור". 

 החוק החדש עוסק לא מעט בהאצת בניה על 
)ועדות  לוד"לים  מגבלה  קובע  אך  מדינה.  קרקע 
הדיור הלאומיות( שנועדו לשם כך, שלפיה תוכנית 
בניה על קרקע פרטית תוכל להגיע לאישור מהיר רק 
במתחם של לפחות 200 יח"ד רק אם לפחות 40% 
מהקרקע היא קרקע מדינה. גם בגרסה הרחבה יותר 

 .1965 בשנת  נולדה  רגב  מירי  ח"כ 
הליכוד  מפלגת  מטעם  הכנסת  חברת  היא 
ומשמשת כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה 

בכנסת. 

ושירתה  לצה"ל  התגייסה   1983 בשנת 
מקצועיים  תפקידים  במגוון  שנים   25 בו 
ופיקודיים. בין תפקידיה מילאה את תפקידי 
הצנזורית הראשית ודוברת צה"ל. היא בעלת 
תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי, תואר שני 
במנהל עסקים ובוגרת המכללה הבין-זרועית 

לפיקוד ולמטה. 

הובילה  צה"ל  כדוברת  כהונתה  בעת 
התקשורתית  והמדיניות  האסטרטגיה  את 
נחשבת  רגב  היסטוריים.  אירועים  בשני 
בדוברות  תפיסה  ביטוי  לידי  שהביאה  למי 
אירועים  על  תגובות  לצד  שלפיה,  צבאית 
לאורך  יזום.  באופן  לפעול  יש  שהתרחשו, 
תא"ל  הקפידה  שלה  הצבאית  הקריירה 
מיישובי  חיילים  פיקודה  תחת  לשלב  רגב 
פריפריה ולתמוך בקידומם בצה"ל. באוקטובר 
שהיא  מה  ולמרות  מצה"ל  השתחררה   2008
הגדירה, "דילמה אישית קשה", היא החליטה 
על  והודיעה  הציבורית  בפעילות  להמשיך 
מקום  על  התמודדותה  לפוליטיקה,  כניסתה 
לכנסת  הבחירות  לקראת  הליכוד  ברשימת 
נבחרה  חודשים  כשלושה  וכעבור  ה-18 

כחברת כנסת.

מירי רגב
מנהיגה אמיתית מהשטח

תעודת זהות



הכל
5כסלו תשע"ה | דצמבר 2014

קרקע פרטית לקרקע מדינה. לא יכול להיות שרק 
החברתי-כלכלי  המחיר  את  ישלם  הפרטי  השוק 
שנדרש כדי לטפל במצוקת הדיור במשק. בתמהיל 
 - ישראל  מקרקעי  רשות  את  מחייבים  אנו  הזה 
ישראל',  מספסרי  ''מנהל  היום  עד  היתה  שבעיני 
שיוריד  מואץ  בהליך  שתתוכנן  קרקע  למכור   "
מחירים. יש חשיבות גם להאצת בניה בתמהיל נכון 
של מיקום ואוכלוסיית יחד חלשה וחזקה. הנה כבר 
הליכים  היא  התוצאה  שינוי.  תחילת  עכשיו  רואים 

עשרות  יבנו  בהם  העין,  ראש  או  גת  בקריית  כמו 
אלפי דירות. יאיר לפיד שעמד בראש קבינט הדיור 
ידע לבלום את משבר הדיור.  טעה בגדול. הוא לא 
שאומרת  ואמיצה  מקיפה  תוכנית  הוביל  לא  הוא 
לבנות, לבנות ולבנות. במקום זאת הוקמו עוד ועדות 
ועוד דוחות חסרי תוחלת. אם רוצים לעשות עושים 
יקר על  ולא רק מדברים. לצערי מי ששילם מחיר 
הזוגות  הם  לפיד  יאיר  של  השגויות  ההחלטות 
ודירה  יותר מחלום לבית  הצעירים שהתרחקו עוד 

משלהם"

שלך  היום  מסדר  מעט  לא  להקדיש  בחרת  מדוע 
לסוגיית הר הבית?

אני לא מטפלת בהר הבית מהפן הדתי בהכרח 
אלא מהפן הלאומי. הר הבית זו שאלה של ריבונות. 
לא ייתכן שמדינת ישראל תוותר על הריבונות שלה. 
מאדמתה.  שעל  אף  על  לוותר  מוכנה  לא  ארה"ב 
ואני  נצחים  לנצח  בירת העם היהודי  ירושלים היא 
ישראל  במדינת  שיהודי  העובדה  את  מקבלת  לא 
לא יכול להעלות להר הבית, למקום הקדוש ביותר 
היהודי.  לעם 

יהודי לא יכול להתפלל, הוא צריך לקבל אישור של 
נוותר  הבית  בהר  שנוותר  ברגע  המוסלמי.  הווקף 
על ערכינו כעם, לאום ומדינה. אני לא מוכנה לוותר 
במקום הזה של ערכים, ציונות וריבונות. אני נשארת 
נאמנה למקום הזה. אני שואבת כוח מהעם שרואה 
במאבק שלי על הר הבית מאבק חשוב ועקרוני. אני 
שמחה שהיום יותר מתמיד השיח סביב הר הבית 
אחת  פעם  הציף  שלי  המאבק  בלבד.  דתי  לא  הוא 
ולתמיד על סדר היום את הנושא תוך יציקת תוכן 

לאימרה הפשוטה - הר הבית בידנו".

למגורים(  מיוחד  לתכנון  )הוועדה  ותמ"ל  שמכונה 
יח"ד  ל-500  קרקע  רק  שלפיו  כניסה  ברף  מדובר 
שלפחות 80% ממנה היא קרקע מדינה יכולה להגיע 
מתחמים  אחרות  במילים  בוועדה.  אישר  להליך 
פרטיים שבהם פוטנציאל לבניה של עשרות אלפי 
כי אין בתוכם  דירות ישארו מחוץ למסלול המהיר 

קרקע מדינה. מדוע קבעתם זאת כך?

האצת  של  נכון  תמהיל  לקבוע  היה  "צריך   
בין  הבניה, 

 מהו תפקידה של
ועדת הפנים בכנסת?

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת 
פנים,  בנושאי  העוסקת  קבועה  ועדה  היא 
ובאיכות  האזרחי(  )בהקשר  פנים  ביטחון 
פעילותם  בתחומי  עוסקת  הוועדה  הסביבה. 
פנים,  לביטחון  המשרד  הפנים,  משרד  של 
לשירותי  והמשרד  הסביבה  להגנת  המשרד 

דת. 

של  המרכזיים  העיסוק  מתחומי  אחד 
דנה  הוועדה  המקומי.  השלטון  הוא  הוועדה 
בסוגיות רוחב של השלטון המקומי כמו יחסיו 
עם הממשלה, תקציבים ועוד. פרט לכך דנה 
ונגזריו.  הבניה  תכנון  בנושא  רבות  הוועדה 
במגזר  תכנון  כמו  כלליות  בשאלות  מדובר 
למשל,  חוקית  לא  בניה  הריסת  או  הערבי, 
תוכנית   - לדוגמא  כמו,  נקודתיים  ובנושאים 
שחוקקה  בולטים  חוקים  בירושלים.  ספדיה 
מס'  תיקון  את  כללו  שעבר  בעשור  הוועדה 
לאדריכל  שאפשר  והבניה  התכנון  לחוק   72
 73 מס'  ותיקון  בניה  להיתרי  בקשות  להגיש 
בקשה  שהגיש  מי  את  המחייב  חוק,  לאותו 
להיתר ליידע בכך את בעלי הנכסים הגובלים. 
נוספים בהן עוסקת הוועדה בתחום  נושאים 
ורישוי  אש  כיבוי  הם  הבינוי  לתחום  קרובים 
מועד  את  הוועדה  קובעת  כן  כמו  עסקים. 
המעבר לשעון קיץ. גולת הכותרת של פעילות 
הוועדה בכנסת הנוכחית היא הרפורמה בחוק 
הוועדות  את  לחזק  שנועדה  והבניה  התכנון 
הקמת  ידי  ועל  ידיהן  על  ולהאיץ  המקומיות 
מכוני רישוי בנייה פרטיים את הבניה למגורים 

בישראל.

בראיון  רגב  מירי  ח"כ  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  יו״ר 

לאחר  אחדות  שניות  פוליטיקה,  הכל  למגזין  מיוחד 

במערכת  כי  מבטיחה   - הכנסת  פיזור  על  ההצבעה 

קץ  "העם  כוחו:  את  יגדיל  הליכוד  הקרובות  הבחירות 

כולם  בסוף  חולפות.  וטרדניות  רוח  מצב  במפלגות 

בראשו" שהליכוד  וכמובן  הלאומי  למחנה  לבית,  חוזרים 

מירי רגב
מנהיגה אמיתית מהשטח
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מיום הקמתה של המועצה 
האזורית מרחבים בשנת 1951, 
רובם  יישובים,   16 הכוללת 
תמיכה  היתה  עובדים,  מושבי 
במפלגות  ומוחלטת  רחבה 
במפלגת  ובעיקר  השמאל 
כל ראשי המועצה  "העבודה". 
"העבודה",  נציגי  היו  שנבחרו, 
בדיוק  שנתיים  שלפני  עד 
ולראשונה  הדברים,  התהפכו 
נבחר ראש מועצה, חבר מרכז 
נחשב  חג'ג'  שי  "הליכוד". 
הצעירים,  המנהיגים  לאחד 
והמבטיחים  המוערכים 
האחרונות  בבחירות  במדינה. 
הליכוד.  מזכירות  לחבר  נבחר 

בראיון אישי ולא מעונב, מדבר חג'ג' על 
ההישגים עד כה ועל התוכניות לעתיד.

 

איך קרה המהפך במרחבים?

"בחמש השנים שקדמו לבחירות 
מליאת  חבר  הייתי  האחרונות, 
ההתנהלות  את  אהבתי  לא  המועצה. 
והחלטתי להשקיע את השנים הבאות 
במרחבים  הציבור  ציבורית.  בעבודה 
ובפוליטיקה  הקודמת  בהנהגה  מאס 
המקומית שהונהגה לאורך השנים על- 
ידי אנשי מפלגת העבודה. לשמחתנו, 
אני  בי,  ותמך  דברו,  את  אמר  הציבור 
שנולדתי למשפחת הליכוד וחונכתי על 
ערכי ז'בוטינסקי. גם בבחירות לכנסת, 
שהתקיימו 3 חודשים אחרי, קרה דבר 
של  בהיסטוריה  הראשונה  הפעם  וזו 
מרחבים, שגוש הימין ניצח. אגב, בשנה 
תושבים  מ-1000  למעלה  האחרונה 

התפקדו לליכוד והיד עוד נטויה."

  

ומה זה עבורך שאיש ליכוד ניצח? 

במכולת.  כסבל  עבד  אבי  ה-70  "בשנות 
בבית.  קטנים  ילדים   9 עם  משפחה  פירנס  הוא 
בבחירות בשנת 1977 אבי תלה תמונה של בגין 
היו  שכאמור  העבודה,  מפלגת  אנשי  הקיר.  על 
נתנו  כאן,  שלטו  ולמעשה  באזור  חזקים  מאוד 
התמונה  את  יוריד  שהוא  או  אולטימטום,  לו 
לא  כמובן, שאבי, איש העקרונות,  או שיפוטר. 
הסכים להסיר את התמונה והאיום מומש- הוא 
מעגל,  סגרנו  היום  לשמחתי,  מעבודתו.  פוטר 
ליכוד,  איש  אותי,  לראות  זכה  הוא  מותו  ולפני 
נבחר לראשות המועצה והתמונה של בגין תלויה 

במשרדי."

 

שינויים  לביצוע  קצר  זמן  זה  שנתיים   
בשטח, אבל האם יש הישגים שתושבי מרחבים 

כבר רואים בשטח?

ואתגרים  חלומות  רבות,  שאיפות  לנו  "יש 

הצלחנו  בתפקיד  שאני  בשנתיים  כבר  רבים. 
להגשים חלק מהחלומות, חלקם נראים בשטח 
של  בצורה  מאוד,  בקרוב  בשטח  ייראו  וחלקם 
אושר  מאבק,  לאחר  לדוגמה,  הנגב.  הפרחת 
במפת  מרחבים  יישובי  את  להכליל  בממשלה 
הטבות המס. הכללת המועצה כמועצה יחידה" 
הוא מדגיש, "בתוכנית הלאומית של מעבר בסיסי 
מיליונים  של  בהשקעה  מדובר  לדרום.  צה"ל 
לטובת פיתוח תשתיות ועוד, לרווחת התושבים 
שכבר כאן ולטובת אלה שעוד יגיעו. ויגיעו" הוא 
קובע. "אחד הפרויקטים החשובים הוא המאבק 
על הקמת יישובים חדשים בנגב. בסוף נובמבר 
 11 הקמת  לאשר  הממשלה  אמורה  היתה 
הוא  במרחבים."   4 בהם  בנגב,  חדשים  יישובים 
כרגע,  דיור.  יחידות  יהיו 500  יישוב  "בכל  אומר 
הכפרי,  במגזר  למכירה  מגרשים  ואין  כמעט 
ופיתוח המרחב הכפרי יהיה כמובן  לצד פיתוח 
לאלפי  ויאפשר  הקיימים  והיישובים  הערים 
המבקשים  החוץ,  מן  ותושבים  המקום  תושבי 
זאת  לעשות  הכפרי  במרחב  ביתם  לבנות 
השפויה  האלטרנטיבה  הוא  הנגב  לנגב.  ולהגיע 

 לראשונה:
 ראש מועצה

חבר מרכז ליכוד
במרחבים

המחייה  ליוקר  והאיכותית 
מחוייבים  אנחנו  והנדלן. 
לבנות, לחזק את ההתיישבות 
זו  הקרקעות.   על  ולשמור 
שלנו  המוחלטת  התשובה 
לא  הטרור   - מעזה  למחבלים 
יכניע אותנו. על כל טיל שיירו 
לכאן - אנחנו נקים עוד יחידות 
דיור. אותנו לא יזיזו מהאדמה 

שלנו."

חג'ג'  של  כניסתו  לפני 
היה  הוא  הפוליטית,  למערכת 
מובילה,  ביטוח  בחברת  שותף 
יחד עם אחיו הבוגרים "הבאתי 
למועצה.  שלי  העיסקי  הרקע  את 
רשות  כל  או  שמועצה,  מאמין  אני 
מקומית, יש לנהל כמו שמנהלים עסק 
פרטי. אנחנו מתייחסים לתושבים כאל 
לקוחות V.I.P, רמת השירות והמענה 
לתושבים עלו ואני, באופן אישי, דואג 
בכל מה שקורה  לעדכן את התושבים 

באופן קבוע, בכל יום שישי."

 

מהלבוש  להתעלם  אפשר  אי 
שנכנסת  מאז  היא  העניבה  שלך... 

לתפקיד?

מהצבא  שהשתחררתי  "מהיום 
והתחלתי לעבוד אני מקפיד על הלבוש, 
מסיבה אחת: לכבד את האדם שעומד 
אני  שאיתם  האנשים  את  לכבד  מולי, 
לאו  "זה  ואומר  מחייך  הוא  מדבר." 

דווקא מעיד על האופי".

 

תובענית  הציבורית  העבודה 
העבודה  את  משלב  אתה  איך  מאוד. 

והמשפחה?

"בהתחלה השילוב של העבודה והבית היה 
מאד לא פשוט. בחודשים הראשונים, המשפחה 
שלי נפגעה מאוד משעות עבודה שלא נגמרות. 
מתחילים את היום ולא יודעים מתי הוא יסתיים. 
זה בהחלט היה לא פשוט. לאט לאט ועם הזמן 
טקסים  שאין  בימים  היומן.  את  לסדר  למדנו 
מספיק  בערב,  מגיע  אני  מיוחדים  ואירועים 
את  ומארגן  ערב  ארוחת  המשפחה  עם  לאכול 
בימי  קבוע  ובאופן  השינה  לקראת  הילדים 
שלישי אני מסיים בארבע אחה"צ. יש לי אישה 
ילדים  ושלושה  מאוד  בי  שתומכת  מקסימה, 
מתוקים. הם גם מתחילים להרגיש את זה שאני 
יותר איתם. בסופו של דבר זה עניין של חלוקת 
זמן. כידוע, אני שומר שבת, וזה זמן איכות נטו 
מיילים,  אי  ללא  טלפונים,  ללא  המשפחה.  עם 
את  משלימים  אנחנו  וככה  ונסיעות,  פגישות 

הפער שהצטבר במהלך השבוע."

><

עם עניבה ואג'ינדה. שי חג'ג'.
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חברת עיסא ערטול בע״מ
המפיצה את מוצרי
הנקל-סוד בארץ

מאחלת

חג חנוכה שמח
לכלל לקוחותיה
ולכל בית ישראל
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והנמרץ  הותיק  הליכוד  פעיל 
כשנתיים  לפני  נבחר  טל  שימי 
בבאר  הליכוד  ראש  יושב  לתפקיד 
יתנהלו  שהבחירות  מנת  על  יעקב. 
ביותר  והראויה  התקינה  בצורה 
יהיו  הבחירות  כי  שימי  התעקש 
כאשר  ועשה  הגדיל  ואף  חשאיות 
מכתב  דינו  עורך  באמצעות  שלח 
בבקשה  הליכוד  לתנועת  רשמי 
לקיום בחירות חשאיות. שימי נבחר 

לתפקיד בתמיכה של כ100%. 

מהפעילים  אחד  הינו  טל  שימי 
הליכוד  בתנועת  והחזקים  הבולטים 
צעירי  מועצת  כחבר  לכהן  ונבחר 
הליכוד.  שימי זוכה לתמיכה אדירה הן 

מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים וחברי 
כנסת של המפלגה והן מצידם של ראשי רשויות 
הביטוי  את  הארץ.  רחבי  מכל  ערים  ראשי  וסגני 
לכך ניתן לראות גם בתקשורת הארצית שהביעה 
באייטם  שימי  של  ובפועלו  במתפקדים  עניין 
בחדשות 2 באינטרנט. אחד הדברים שמיצבו את 
שימי טל כפעיל מפלגה בעל עוצמה וכח והסיבה 
לתמיכה המסיבית בו היא העובדה ששימי איגד 
סביבו קבוצה גדולה של בני הקהילה ההודית בכל 

רחבי כארץ ולא רק בבאר יעקב עצמה. 

 על מנת לסבר את האוזניים כדאי לשים לב 
הנתנונים המדהימים הבאים: מספרם של  לשני 

גדל  לליכוד  התפקדו  אשר  ההודית  הקהילה  בני 
בנומבר  מהפריימריס  בחלםו  בשנתיים  בכ33% 
2012. יתר על כן מאז בחירתו לתפקיד יושב ראש 
החברים  מספר  גדל  יעקב  בבאר  הליכוד  סניף 
בסניף ב300%, ולפי דבריו של שימי לכתב המגזין 

׳היד עוד נטויה׳.   

שלו  הרב  והחום  והקורן  הרחב  לחיוך  פרט 
משמש שימי כעוגן ומסייע בכל נושא אותו הוא 
יכול לקדם למען זכויות עובדים, למען תושבי באר 
המהלכים  אחד  מוחלשות.  קבוצות  ולמען  יעקב 
בית  סגירת  מניעת  הוא  שימי  שהוביל  הגדולים 
שקיבל  לאחר  לציון.  בראשון  הגריאטרי  החולים 

החולים  בבית  העובדים  מוועד  פנייה 
עשה  במקום,  השואה  ניצולי  ומנציגי 
ידו על מנת למנוע את  שימי כל שלאל 
המהלך שבעקבותיו היו עלולים למצוא 
מקור  ללא  עובדים  מאות  עצמם  את 
פרנסה. שימי פנה לחברי כנסת ושרים, 
ביחד  שיגר  כאשר  ועשה  הגדיל  ואף 
הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  יו״ר  עם 
רגב מכתב לשרת  ח״כ מירי  של הכנסת 
הבריאות על מנת למנוע את סגירת בית 
והעובדה  שימי  של  זה  מהלכו  החולים. 
רבות  תרמה  ציבור  לנבחרי  קרוב  שהוא 
אנשים  מאות  של  פיטוריהן  במניעת 
בית  של  ובמטופלים  בחוסים  ופגיעה 

החולים. 

בעקבות הדברים הללו אין פלא כי שימי טל 
ביותר במועצה המקומית  הוא המועמד המוביל 
העובדים,  ועד  יו״ר  בתפקיד  לשמש  יעקב  באר 
והוא זוכה לתמיכה של מאות מעובדי המועצה. 
ניסים  יעקב מר  ראש המועצה המקומית בבאר 
גוזלן הגדיר את שימי טל כשר החוץ שלו בבאר 
הישוב  למען  שימי  של  הרבה  ״העבודה  יעקב. 
לישוב,  שמגיעים  הרבים  התקציבים  ולמען 
והעובדה שבכל הזדמנות הוא מסביר בפני חברי 
שהישוב  המהפך  את  הממשלה  ושרי  הכנסת 
נמצא בעיצומו מיצבו אותו כשר החוץ של באר 
>< יעקב״.  

 באר יעקב
 על הגל
 ותודה

לשימי טל

שימי טל בפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו



הכל
9כסלו תשע"ה | דצמבר 2014

שימי טל עם שר הביטחון בוגי יעלון )מתוך כתבה שהתפרסמה בערוץ 2 באינטרנט(

שימי טל  עם שר התשתיות סילבן שלום

שימי טל עם שר הפנים גלעד ארדן

שימי טל עם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ח"כ מירי רגב

שימי טל עם יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין

שימי טל"

 עשייה
ללא הפסקה

"

שימי טל עם סגן שר החוץ ח"כ צחי הנגבי
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בארץ.  החיים  של  טעמם  את  לטעום  מנת  על 
מחליטים  מהם  רבים  מחוייבים,  שאינם  למרות 

להתגייס לצבא ולהמשיך את חייהם בארץ.

לקחו  ביה"ס  בספריית  שהתקיים  במפגש 
לזובסקי,  רסקה  פרופ׳  העולמית  ויצו  יו"ר  חלק 
מנכ"ל  גושן  יוסי  מר  דקל,  יגאל  מר  ויצו  מנכ"ל 
המשפחתונים,  מר רון פרייזלר מפקח הפנמיות 
אלי  הכפר,  מנהל  טיוטו  זאב  החינוך,  משרד 
לוי  יוסי  ההוראה,  צוות  ביה"ס,  מנהל  בצלאל 
יו"ר  בדיחי,  הרב  הישוב  רב  הפנמיה,  מנהל 
המועצה הדתית  שמוליק שיר , שמשון זכריה 
הדסים,  פורום  יו"ר  סנדיק  חווה  המועצה,  קבט 
נוער  בני  וכמובן  חינוך.  תיק  מחזיקת  קמיני  זיו 
נפלאים, בהם כאלו שעלו ארצה במסגרת תכנית 
המורים  של  בניצוחם  המוזיקה  מגמת  נעל"ה. 
מילה ומישה גלוזמן שרה את השיר "איך שיר 
נולד" ולסיכום התקיים דיון פורה ומעניין בשאלה 
לבני  אידלשטיין   מר  הכנסת  יו"ר  שהיפנה 
הנוער: "מה מחבר אותנו כעם"? מתשובותיהם 

של  ביקורו  לקראת  חג  לבשה  המועצה 
יו"ר הכנסת מר יולי אידלשטיין. בכניסתו לבניין 
הישוב  רב  רוזנצוויג  יעקב  הרב  כיבד   , המועצה 
את כבוד היו"ר הכנסת בברכת המוציא ושהחינו.

)המשמש  המועצה  ראש  הציג  בפגישה 
הליכוד  וכסמנכ״ל  בליכוד  מח״ל  פורום  כמנכ״ל 
המועצה  חברי  את  הררי  אבי  מר  העולמי( 
והעובדים ובמצגת קצרה ערך ליו״ר הכסת סיור 
וירטואלי ברחובות אבן יהודה על גניה הפורחים 
והפרוייקטים  הספר  הקסומות,בתי  ,שכנותיה 

אשר הולכים ונבנים בישוב.  

של  לבקשתו  בשמחה  נענה  הכנסת  יו"ר 
של  הפעולה  שיתוף  את  מקרוב  להכיר  הררי 
ואת עבודת  וביה"ס הדסים  המועצה עם הכפר 
כיתת  נפתחה  השנה  בו.  המתקיימת  הקודש 
נערים   24 ובה  הורים(  לפני  עולה  )נוער  נעל"ה 
בזכות  מצרפת.  לישראל  עלו  אשר  ונערות 
יהודים  נוער  לבני  האפשרות  ניתנת  התוכנית 
)בפנימיות(  מרחבי העולם ללמוד בארץ בתיכון 

מכיר  הנוער  כי  ניכר  הנוער  בני  של  המלומדות 
על  המוטלת  האחריות  ואת  עברנו  את  ומוקיר 
>< כתפו לעתיד לבוא.  

דודי פדלון יו"ר סניף הליכוד במועצה 
האיזורית עמק לוד, ובנו של איש הליכוד 
הותיק ואחד ממיסדיו ויקטור פדלון הוא 
פדלון  בשטח.  הליכוד  של  החזק  האיש 
פעלתן  מרכז  חבר  זיתן,  הישוב  תושב 
הותיק  הליכוד  איש  של  בנו  הוא  ונמרץ 
והמוערך וממייסדי התנועה ויקטור פדלון 

וממשיך דרכו. 

תפקידו  על  בנוסף  משמש  פדלון 
הועד  כיו״ר  לוד  בעמק  הליכוד  סניף  כיו״ר 
המונציפיאלי של הישוב זיתן זו הקדנציה 
בפורום  ומוכר  בולט  פעיל  והינו  השניה 
"מדברים מהשטח". בבחירות המוקדמות 
את  פדלון  הגדיל  שנתיים  לפני  שנערכו 
חדשים  מרכז  חברי   11 והכניס  כוחו 

וותיקים ואת כל חברי מועצת הסניף! 

פדלון הוא מקורבו ויד ימינו של ראש 
המועצה האיזורית עמק לוד מר דוד יפרח, 

שסייעו  החשובים  הגורמים  אחד  והוא 
האיזורית  המועצה  כראש  לכהן  בבחירתו 
עמק לוד שהתקיימו לפני שנה ברוב גדול 
דודי,  של  אשתו  מהמצביעים.   .65% של 
עמק  במועצת  מועצה  חברת  היא  סימה 

לוד.

לכך  פרט  פדלון  של  ההצלחה  סוד 
שגדל וחונך בבית בית"רי וינק את יסודות 
הליכוד היא העובדה שהוא  הצליח לאגד 
סביבו קבוצה חזקה של פעילי שטח אשר 
הליכוד  עקרונות  את  נאמנה  מייצגים 
בכל  בשטח  לעבוד  ודואגים  החברתיים 
לפני בחירות. חכי"ם  רק  ולא  ימות השנה 
פדלון  את  מכירים  הליכוד  ושרי  רבים 
היא  פדלון  של  שמילה  העובדה  בזכות 
מילה.  פדלון עצמו מזדהה כראש המטה 
של ח''כ מירי רגב במושבים בכלל ובאיזור 
>< בפרט. 

 דודי פדלון.
ליכודניק עם מילה.

דודי פדלון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו

המועצה המקומית אבן יהודה 
מארחת את יו"ר הכנסת

ביקור יו״ר הכנסת במועצה המקומית אבן יהודה
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היא  נדל"ן   STR חברת   
אחת מהחברות הבולטות בענף 
בימים  בארץ.  והביצוע  הבינוי 
מספר  החברה  מבצעת  אלו 
מגדלי  שני  ובינהם  פרוייקטים 
התעשיה  באיזור  משרדים 
אלף  כ70  של  )בהיקף  בחיפה 
המסחרי  המרכז  ואת  קמ"ר( 
השרון.  בהוד  ביזנס'  'יקותיאל 
במשך השנים ביצעה החברות 
משנית  כפעילות  יזמות 
)ובו  טאוור  סביון  מגדל  דוגמת 
עם  בשותפות  קומות(   33
ומגדל  חברת אפריקה-ישראל 
שניהם  אליו,  הצמוד  פלטינום 

ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן. 

הוא   STR חברת  מנכ"ל 
ה-32  בן  רמזי  טנוס.  רמזי 

נשוי+2 
גר בתל אביב, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים 
 STR של המרכז הבינתחומי בהרצליה. חברת
משותפת  בבעלות  נמצאת  מנהל  הוא  אותה 
של רמזי ושל אביו סובחי )62( המשמש גם 
כיו"ר החברה. רמזי החל את עבודתו בתחום 
יש  לו  לעבוד עם אביו,  18, עת הצטרף  בגיל 
סובחי  בתחום.  שנה  מ40  למעלה  של  ניסיון 
יצר במשך השנים קשרים רבים בענף הבניה 
המביאות  וחברות  קבלנים  עם  היתר  ובין 
פועלים לארץ. העבודה הצמודה לאביו במשך 
14 שנים הפכה את רמזי על אף גילו הצעיר 
לבעל ניסיון עשיר בתחום, ולמנכ"ל והבעלים 

הצעיר ביותר בארץ. 

שפועלים  חשש  קיים  אחרות  "בחברות 
בחברת  שלנו  והיתרון  כספם,  את  יקבלו  לא 
אבי  של  ששמו  העובדה  בזכות  הוא   STR
הולך לפנינו. בזכות זאת הקבלנים שעובדים 
שאנחנו  ויודעים  עלינו  סומכים  עלינו 
משלמים לכולם ובזמן, ואין זה משנה אם אנו 
מעסיקים 500 או 1,000 עובדים. אצלנו מילה 

היא מילה".

      
רמזי  החליטו  הביצוע  בתחום  שנים  לאחר 
למגורים  פרוייקטים  לבנות  להפסיק  וסובחי 
ביזמות  ולהתמקד  אחרות  חברות  עבור 
הן  ניסיון  לנו  "יש  רמזי  של  לדבריו  עצמית. 
לא  וכיום  הביצוע  בתחום  והן  היזום  בתחום 
לצערנו  בארץ.  ביצוע  קבלני  הרבה  נשארו 
חברת  מהענף.  ונעלמים  הולכים  קבלנים 
STR יודעת לעשות את הכל לבד ולכן הגענו 
להחלטה שאין סיבה שלא נתעסק גם ביזום". 
בעזרת  היזמות  פעילות  את  מקדם  סובחי 
במערב  חדשות  השקעות  אפיקי  בחינת 
אירופה וכיום החברה פעילה בפולין ומחזיקה 
בשותפות בחברת Asbud - אחת מחמשת 
מי  בוורשה.  הבונות  הגדולות  החברות 
שמופקד על ניהול החברה בפולין הוא ראיד, 

בנו של סובחי ואחיו של רמזי. 

פרט לפרוייקטים בוורשה )מרכז מסחרי 
סף  על  נמצאת   STR חברת  יוקרה(  ומגורי 
עשרות  של  יזמיים  פרוייקטים  שני  סגירת 
ת"א.  במרכז  פרוייקט(  )בכל  דיור  יחידות 
לדברי רמזי "כיום שליש מהפרוייקטים שלנו 
הם  נוסף  שליש  למגורים,  פרוייקטים  הם 

והשליש  מסחריים  פרוייקטים 
פרוייקטים  הם  האחרון 
היא  שלנו  המטרה  משרדיים. 
שאת החלקים אותך אנו בונים 
במידה  לעצמנו.  נבנה  לאחרים 
וחברה מסויימת תרצה שנבצע 
למגורים  פרוייקטים  עבורה 
נסכים לעשות זאת רק בתנאי 
בשותפות  יהיה  שהפרוייקט 

ולא כקבלני ביצוע בלבד". 

ורמזי  סובחי  לדברי 
תוכנית  על  הממשלה  החלטת 
בתחום  לנזק  גרמה   0 מע"מ 
הנדל"ן, "קיים ביקוש רב בקרב 
ובעקבות  והרוכשים  היזמים 
מחירי  הממשלה  החלטת 
ובעקבות  יאמירו,  הקרקעות 

ישפיע  כך 
מחירי  ועל  הביצוע  עלויות  על  ישיר  באופן 
הדיור". רמזי אומר כי קיימת מצוקת פועלים 
בענף, ולדעתו הבעיה צפויה להתגבר "חייבים 
לאתרי  פועלים  של  מסיבית  הבאת  לאפשר 
פועלים  מצוקת  שקיימת  העובדה  בניה. 
בשטח.  הבנייה  מחירי  של  להעלאה  גורמת 
ירוויחו  הביצוע  קבלני  זו  עובדה  בעקבות 
הם  הרע  ובמקרה   4%-3% הטוב  במקרה 

פשוט יפסידו". 

הפוטנציאל  את  הבינה   STR חברת 
ולכן  הביצוע  עבודות  על  נוסף  ביזום  הגלום 
זאת  לעובדה  פרט  יחדיו.  לשלבם  השכילה 
 STR ניתן לקבל הצצה קלה להצלחתה של 
נדל"ן והצלחתו של המנכ"ל הצעיר והמוכשר 
רמזי טנוס, לא רק בתחום המקצועי אלא גם 
עוד  לקחת  יכולים  "אנחנו  האנושי:  בתחום 
שלנו  והאינטרס  המטרה  אבל  עבודות,  ועוד 
היא לתת מילה ולעמוד מאחוריה. חשוב לנו 
לשמור על איזון נכון, להשאר ממוקדי מטרה 
ולא לחרוג ממנה, ועוד יותר חשוב לנו לשמור 

על העובדים שלנו לדאוג שהם לא ישחקו". 

><

רמזי טנוס
הכי צעיר בארץ המנכ"ל והבעלים
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מאז קום המדינה
 שומרים על
הקרקעות

מושבי הנגב
חברה חקלאית המעבדת את אדמות הנגב

www.ngv.co.il   08-9961313
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עו"ד אבי קורקוס בן 29 מנהריה, 
פורום  מראשי  ואחד  מרכז  חבר 
של  מהחזקים  הצפוני"  ה"האיחוד 
שותף  אבי  בצפון.  המפלגה  מרכז 
המתמחה  בנהריה  עו"ד  במשרד 
התעבורתי  הפלילי,  בתחום 

והמקרקעין.

מתי התחלת לצרף חברים לליכוד?

גדולים  מפקדים   מספר  ערכתי 
מתפקדים  ורובם  האחרונות  בשנים 
השורות  את  לרענן  בכדי  צעירים 

אלו  מפקדים  בסניף. 
להיבחרותי  רבות  תרמו 
והיבחרות חבריי בבחירות 
המפלגה  לוועידת 
כשלוש  לפני  שנערכה 

שנים.

פעילות  על  תספר   
ה"מטה איחוד הצפוני"?

האחרונה,  בשנה 
בין  פעולה  שיתוף  על   הוחלט 
לבין  הצפון"  לסניפי  "האיחוד 
ידידנו  בניהולו של  "האיחוד הצפוני" 
נוספים.  וחברים  קורטני  פליקס 

הוא  גרינמן  אלי 
לאיש  ומופת  דוגמה 
את  המשרת  ציבור 
כלל  ואת  בוחריו 
דלתו  האוכלוסייה. 
תמיד  לכל,  פתוחה 
קשוב ואדיב, מושיט יד 
מקפיד  ולזולת,  ועזרה 
באשר  אדם  לכל  לדבר 

הוא בגובה העיניים.

באנשים  מלאה  תמיד  לשכתו 
שירות  ולקבל  להתייעץ  המגיעים 
אמין, יעיל ואישי. התושבים יוצאים 
מחדרו שבעי רצון ועם חיוך ואמירת 

תודה על המענה המהיר שקיבלו.

 גרינמן, שעלה מברית המועצות 
עלייה  מסורב  היה  שנה,   39 לפני 
עלייתו  ועם  שנים,  חמש  במשך 
לישראל בחר להתגורר ביהוד. גרינמן 
מונוסון  יהוד  העיר  ראש  כסגן  מכהן 
מרכז  חבר  והוא  קדנציות,   4 במשך 
במסגרת  שנה.  כ-30  מזה  הליכוד 
גרינמן  מחזיק  המוניציפאלי  תפקידו 
את תיקי הרווחה, הבריאות וקליטת 
כמ"מ  גם  ומשמש  בעיר,  העלייה 

של  חדשה  דרך  אבן  מהווה  האיחוד 
קבוצת צעירים מאזורים רבים בצפון 
שלא  גדול  אלקטורלי  כוח  המהווה 
היה קודם. הקבוצה עורכת מפקדים 
מפגשים  מקיימת  קבוע,  בסיס  על 
ומהווה גורם מקשר לנבחרינו. מטרת 
הפורום לחבר את צעירי המפלגה עם 
קבועים  מפגשים  בסיס  על  נבחרינו, 
ושיח קבוע בכדי שיבינו שאנחנו דור 
הבחירות.  בתקופת  רק  ולא  המחר 
להקים  היא  נוספת  חשובה  מטרה 
צעירים  ע"י  שינוהל   צעירים  משרד 
באגף  במצודה  וימוקם 
צעירים ככתובת ישירה 
לצעירי המפלגה בשלל 

נושאים. 

ואומר:  מסכם  אבי 
וחבריי  שאני  "הערכה 
זוכים לה נותנת לנו את 
הכוח להמשיך בפעילות 
וסיזיפית.  תובענית  כה 
שעדיף  מבינים  במפלגה  החברים 
עתידית. ככתובת  נמרצים  צעירים 
תאנחנו נעשה כל שביכולותינו לסייע 
ולקבל את תמיכת החברים.            ><

המקומית  הוועדה  יו"ר 
בעבר  ובנייה.  לתכנון 
כחבר  גם  שימש 
העירייה  ועדות  בכל 
עסק  גרינמן  האחרות. 
כמורה  בהוראה  בעבר 
וכמחנך  גופני  לחינוך 
של  דורות  וחינך   -
תלמידים תושבי העיר. 
גם  עסק  הוא  במקביל, 
בהפועל  כדורגל  באימון 
מילדים  הגילאים  שדרות  בכל  יהוד 
וחיבתו  מזיקתו  כחלק  בוגרים.  ועד 
לבתי הספר, סייע להטמיע בעיר את 
הלימודים  בתכנית  השחמט  לימוד 

של ילדי העיר.

 במהלך השנים, הודות לפעילותו 
ופיתח  רקם  הענפה,  הציבורית 
ולשכות  קשרים במשרדי הממשלה 
השרים וסייע בהבאת וגיוס תקציבים 

ופרויקטים ליהוד מונוסון.

ועם  לו,  האופיינית  בצניעות 
האדם,  ואהבת  נתינה  של  ערכים 
רצופות  שנים  כבר  גרינמן  פועל 
וארוכות למען תושבי העיר.           ><

אלי גרינמן - מנהיג מהלב אבי קורקוס - היעדים
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איתן כהן עם חזי עיני מחיפה ודוד סבג מלוד

איתן וחבריו הקרובים ניר רגב,
 עו"ד אילן אסל שאול אדם ויובל

קומבינה

איתן כהן יו"ר פורום מחל
ודני כץ יו"ר חוג תדמור

איתן עם ותיקת הליכוד יהודית בנד

איתן כהן עם אבי הררי מנכל פורום מח"ל ויול סגן ראש המועצה

איתן ואיזו מרג

מירי ואיתן בכנס

איתן עם יואב לביוד מב''ש ויגאל כהן מפ"ת

איתן עם ישי זנדני  יור חוג לפיד וראובן עודד

מפרדס חנה ואבי הררי

איתן וזאב בן יוסף מירושלים

איתן עם הזמר כוכב רון שובל

איתן עם אפי גולן ונידאל אברהים

 חוגגים
לאיתן כהןיום הולדת

 מזל
טוב!
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המגדלים החכמים של רמת גן

הפרויקט חכם. ההשקעה גאונית.
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www.smart-towers.co.il:לצפייה בסרט

מחירים שלא תפגשו
5 חדרים

החל מ-₪2,150,000 !

sm@rt
towers

מערכות
חכמות

מיקום
מצויין

דירות 
גדולות

מבחר הדירות
4, 4.5, 5, 6 חדרים

מפרט 
פרימיום
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 מערכת: די.או.אר בע"ממגזין לאקטואליה, חברה ופוליטיקההכל
שירותי ייעוץ, ייזום ושיווק בע"מ

 מח' פרסום ומכירות: יוחאי טהור
050-8551089

דואר אלקטרוני מערכת:
ed.hacolpolitika@gmail.com

אתר אינטרנט:
www.hacol- politika.com

mGraphic :עימוד, עיצוב והפקת דפוס 
050-2906664 | 050-8753097 
mgraphic@gmail.co.il

אין המערכת אחראית על 
 תוכן המודעות.

תוכן המודעות על אחריות 
המפרסמים.


