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   15.7.09 מיום 10'  מספרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין    
  

   ראש העיר-  מר משה אבוטבול    נוכחים
  מ ראש עיר" סגן ומ-  מר מאיר בלעיש    
   סגן ראש העיר-  מר שמואל גרינברג    
   סגן ראש העיר-    מר דוד ויינר    
   חבר מועצת העיר-  מר יהודה מדיזאדה    
   מועצת העיר חבר-    מר ראובן כהן    
   חבר מועצת העיר-    מר מוטי כהן    
   חבר מועצת העיר-  מר ישעיהו ארנרייך    
   חבר מועצת העיר-   מר משה מונטג    
   חבר מועצת העיר-  מר מרדכי דירנפלד    
   חבר מועצת העיר-   מר ריצרד פרס    
   חבר מועצת העיר-   מר שלום לרנר    
   חבר מועצת העיר-    קי אדרי'מר ג    
   חברת מועצת העיר-   ילנה ירחיא' גב    
   חבר מועצת העיר-   מר אלי פרידמן    
   חברת מועצת העיר-  ד אירית מרציאנו"עו    
   חבר מועצת העיר-    מר נתן שטרית    
   חברת מועצת העיר-  סטלה וולטר' גב    
   חבר מועצת העיר-  נקו'מר אלכס שלפצ    

  
  ל העירייה" מנכ-  ד מתתיהו חותה"עו  משתתפים

   סגנית גזבר-    נט עדןמו' גב    
   יועץ משפטי-  ד מוטי ברקוביץ"עו    

  
  :על סדר היום    
  דבר תורה.  1    
   ופרוטוקול ועדת משנה 17.5.09 מיום 65' אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס.  2    
  .8.6.09     להקצאות מיום     
  .2.7.09 מיום 11' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס.  3    
  ו של מר יעקב דהן למבקר העירייה והעסקתו בשכר בכיריםאישור מינוי.  4    
  .אישור מינויו של מר דוד שפירא לתאגיד מים וביוב.  5    
  .2.6.09 מיום 14' אישור ועדת תמיכות מס.  6    
  "חדש מול ישן"ש ואישור הסכם "ברמב' אישור הסכם פיתוח שכונה ג.  7    
  386ר " אישור תב– שונות.  8    
                        /.2  
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   10'  אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס  ראש העיר
  

  ראשית אני בוחר לפתוח את הישיבה בתנחומנו למשפחות האבלות בבית שמש על מות  ראש העיר
  ואני רוצה לאחל. קשה שהיתה בעירנו בערב שבת האחרונהילדיהם בתאונת הדרכים ה    
  .ה לפצועים שנמצאים בבתי החוליםברכת רפואה שלמה והחלמה מהיר    

  
   דבר תורה– 1סעיף     

  
  .י מר דוד ויינר"דבר תורה נאמרו ע    

  
  ופרוטוקול ועדת 17.5.09 מיום 65'  אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס– 2סעיף     
   __________________________________8.6.09משנה להקצאות מיום     

  
  צריך,סטלה וולטר שלא נכחה' הקצאות נרשם שמה של גבבפרוטוקול ועדת משנה ל  דוד ויינר
  .לרשום אלי פרידמן    
  ההתיחסות היא לשכונת חפציבה ששם הוחלט שהפרסום יצא רק,  לגבי הפרסומים    
  .לאחר שכולם יתישבו בשכונה כדי שתהייה חלוקה שווה    
  החלטה של חברי הועדה יצאו לסיור והגיעו להחלטה לאשר  את ה–" מאור לציון"לגבי     
  .הועדה המקצועית    

  
  17.5.09 מיום 65'  מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס:הצעת החלטה  ראש העיר

  
  ?מי בעד
  1 –  נגד 17 -בעד    :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
   2.7.09 מיום 11'  אישור פרוטוקול ועדת הכספים מס– 3סעיף     

  
  .2.7.09 מיום 11'   מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס:הצעת החלטה  ראש העיר

  
  ?מי בעד
  1 –   נגד 17 -בעד    :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה
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  ריםירייה והעסקתו בשכר בכי מינויו של מר יעקב דהן למבקר הע– 4סעיף     

  
  לאחר אישור המליאה הוא אמור. היו הרבה מתמודדים. מר יעקב דהן נבחר במכרז  ראש העיר

  .להתחיל את עבודתו בעירייה    
  

  כנראה . זה שהוא הולך להבחר עוד לפני שהועדה החליטה, ידעתי על המינוי שלו    נתן
  .שהדברים יבחנו באופן הכי מהותי והוגן    

  
  אני רק יכול להגיד. אני לא ידעתי, אני יודע שאלי פנו הרבה אנשים ואמרו לגבי הגזבר  עירראש ה

  ".חכם עדיף מנביא"ל ציינו ש" כבר חז,לך שאם אתה ידעת לפני    
  

    מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר יעקב דהן למבקר העירייה:הצעת החלטה  ראש העיר
  .והעסקתו בשכר בכירים    
  ?מי בעד
  1 -   נגד  17 -בעד    :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  אני הייתי שם בישיבה ולא היה ניכר על אף אחד שהוא יודע מראש מה הוא הולך, נתן  אלי פרידמן

  .לבחור    
  

  אני לא . ששירת בעיר שנים רבות, אביטל בן ברוך, אני מברך את המבקר הקודם    ריצרד
  אני מקוה שהמבקר החדש אכן יעשה את עבודתו נאמנה.  מהעבודה שלונחת שבעתי    
  אני מבטיח. הסדר וההקפדה על העיר, הנוהל התקין, וישים נר לרגליו את עבודת העירייה    
  הכוונה שלי שהעירייה תמשיך ותעבוד כמו. לך שגם איתי לא יהיו לו חיים קלים בכלל    
  .שצריך    

  
   של מר דוד שפירא לתאגיד מים וביוב אישור מינויו– 5סעיף     

  
  .הועדה ממשרד הפנים פסלה את אחד המועמדים ולכן אנחנו מממנים את דוד שפירא  ראש העיר

  
    מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר דוד שפירא כחבר דירקטוריון:הצעת החלטה  ראש העיר

  ור בתאגיד לא ימונובתאגיד המים והביוב ומצהירים כי כל עוד מר דוד סיטבון דירקט    
  .עובדי עירייה נוספים כדירקטורים    

  
  ?מי בעד
  1 –   נגד 17 –בעד   :הצבעה
  4.                            ./מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה
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  )ד אירית מרציאנו מצטרפת לישיבה"עו* (    
  

   2.6.09 מיום 14' עדת תמיכות מס אישור ו– 6סעיף     
  

  כי הרישום של הקבוצות מסתיים ₪ 30,000מבקש שתינתן מקדמה לקבוצת הכדורגל   מאיר בלעיש
  .ביום שלישי    

  
  ,2.6.09 מיום 14'   מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס:הצעת החלטה  ראש העיר

  . 30,000₪ סך                      ומקדמה לקבוצת הכדורגל על
  ?מי בעד
  . מאשרים פה אחד–בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  ר ממשרד להגנת הסביבה על סך" אני מבקש להביא מחוץ לסדר היום תב7לפני סעיף   ראש העיר

  .חינוך למחזור בבתי הספר בבית שמש ₪ 405,000    
  

  ?האם יש מתנגדים    
  .אין מתנגדים   *          

  
  386 ר" אישור תב– 7סעיף     

  
  .ר"ר הבא ופתיחת חשבון בנק נפרד לתב"  מועצת העיר מאשרת את התב :הצעת החלטה  ראש העיר

      
   ₪                   405,000 על סך 2008 תוכנית חינוכית למחזור 386ר "תב' מס    
   מהמשרד להגנת הסביבה- 90%    
   קרנות הרשות - 10%    

  
  ?מי בעד
  רים פה אחדש מא–בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  "חדש מול ישן"ש ואישור הסכם "ברמב'  אישור הסכם פיתוח שכונה ג– 8סעיף     

  
  אני רוצה להודות לכל החברים מכל הסיעות ולכל אלה שעשו במלאכה למען השיח  ראש העיר

  במהלך החודשים. חשובה זו של המשך תנופת הפיתוח של עירנו בית שמשסוגיה בהציבורי     
   משמח אותיוזה, ו בתוך הלילה במוקדים שוניםחלקם הי. דיונים פנימיים ציבורים התנהלו הללו    

                                                                                                           /.         5  
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  ראש העיר 

   פיתוח ממשרד השיכון הכוללים פיתוחקיבלנו הסכמי.  א יצר התענינות רבהשהנוש  )המשך( 
   והחברים  בהנהלת מועצת העיר סברו לנכון שההסכם לא כוללישן מול חדש    
   נבחרהנהלה מתוך ה. ההסכמים שקיבלנואלמנטים נוספים שחסרים לטעמם בתוך     
  ועדה שישבה עם הצוותים המקצועיים והעלו טענות כבדות משקל והתשובות מול     
  אנשי המקצוע של העירייה ישבו עם אנשי המקצוע של משרד השיכון ודנו.  ההסכמים    
  ל"חילקתי לכם את המכתב של מנכ. בהסכמים ושבו עם הסכמים שונים ומתוקנים    
  . בו מופיעים ההבנות שלנו וההסכמותמשרד השיכון מר מרדכי מרדכי    
  :העיקרים שבהם.  שיושקעו בעיר₪  מיליון 100-המסמך כולל הבנות שערכם למעלה מ    
  ).תחבורה ושיכון( מכל משרד ח" ש מיליון₪30  מיליון 60 בעלות 10ביצוע מידי של כביש     
  ח" ש מיליון12-מהאוצר או השיכון לבנות היכל התרבות בבית שמש בנוסף ל₪  מיליון 12    
  המקום  הזה יתן מענה.  לידו תבנה ספריה עירונית מכספי תרומה מאנגליה.ממפעל הפיס    

  .תרבותי לעיר               
  כדי שנוכל לבנות את מוסדות₪  מיליון 7בלמעלה ' ש ג"נקבל פיתוחי קרקעות ברמב    
  ירה שתבנהעל כל ד ₪ 5000 -בנוסף נקבל סכום של מלמעלה מ. ש"הציבור ברמב    
  ).בהסכם חדש מול ישן( בעיר הותיקה שיושקעו' ש ג"ברמב    
  תהיה בהינף אחד כדי שנוכל לאכלס אוכלוסיות שונות' ש ג"דרשנו ששיווקה של רמב    
  בו זמנית אנחנו מוסיפים להסכם מפה מסודרת שכוללת הבהרה ברורה היכן נמצאים    
  התוכנית נותנת מענה לאמירה. שלישד בכל " יח700 -השליש של כל אוכלוסיה שכולל כ    
  .שליש שליש, שליש    
  , אני בעד זה שכולם יגורו בעיר הזו חילוני. ליח בתמהיל הזהצחשוב לנו שהעיר ת    
  כולם מקובלים עלינו. אנחנו מקבלים את כולם ולא יהיו ועדות אכלוס. דתי לאומי וחרדי    
  .אור בקשתו של מר פרידמןאני אומר זאת במליאה גם ל.  ישרור בתוכנושלום וה    
   של אנשיהוקמה ועדה שתעבוד לצידם .  אני רוצה להודות לכל החברים מכל המפלגות    

  והיא תציג.  ואנוכימשה מונטג, קי אדרי'ג, העיקרים והיא תורכב מריצרד פרס המקצוע                    
  .את רצון התושבים ם                    בפניה

  אני קורא. לדעתי הנושא מוצה במלואו, ו ראיונות של עיתונאיםבכת, בוריהיה דו שיח צי    
  .לכולם להתאחד סביב אותה החלטה שאומרת את הרצון של כולנו לחיות באחווה ורעות    
  רץ טרח ועמל גם, יגע, שלא ויתר" ל החומהאיש ע"ל, לכולם ותודה מיוחדת לחברמודה     
  תוך נחישות להצלחת העיר בית שמש והואכשלא היה נעים לשמוע אותו אבל עשה מ    
  שאני זוקף לזכותו הרבה מאד מההישגים מול משרד השיכון והביא, ידידי מר ריצרד פרס    
  .אני רוצה להודות לו יחד עם שאר החברים, הרבה מיליונים לעיר    
  אנחנו, אני מבקש שוב מכולם בואו ביחד לפיתוחה של בית שמש ולשיגשוגה של העיר    
  אני קורא לכולם. ם לעמול יחד לעבודה משותפת ושיחד כולנו נביא הישגים לעיררוצי    

  .לאמץ את נוסח ההחלטה               
  

                      /.6   
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  אני חבר מועצת העיר כשנה וחצי הנראות כמו נצח בגלל העבודה הקשה והאינטנסיביות    ריצרד
   ואני רואה בהתלקחתי את התפקיד כמשימה מאד קריטי.  רוהריצה אחרי הדאגה לציבו    
  יש לנו העיר עם. אם לא נפעל כך לא נביא את העיר למחוזות שמגיעים לה. שליחות    

   שנה לא בנתה20כשנכנסתי לתפקידי ראיתי עיר שכמעט .                     הנתונים הטובים בארץ
   מקוםלווה בעיר הותיקה ר שלא נבנראיתי עי. שכונה אחת לציבור הכללי חילוני    
  ,קההכל נעלם מהעיר הותי, בריכה בעיר, היה קולנוע בעיר.  חברתי אחד,תרבותי אחד    
  .ונשארה שנות דור מאחור    
  במערכת הבחירות אמרתי לציבור שאני תומך בחלוקה שווה בין סוגי האוכלוסיה    
  , זה הסכמתי לחלוקה שלישלכן מתוך, דתית לאומית וחילונים, חרדית: הקיימים פה    
  . ' ב–' ש א"כשחשבתי על החלוקה הזו היא באה מתוך הלקח של רמב. שליש, שליש    
  אני לא רוצה להפריע לחרדים ולא רוצה שהחרדים. לעשות הפרדה בין סוגי האוכלוסיה    
  אם יש משהו שמניע אותי בכל החלוקות האלה זה איך אני מניע את כל האזור. יפריעו לי    
  מוסדות , חינוך, בנוי יותר שיספק תרבות. מתוכננת יותר - הותיק ואת עתיד העיר החדשה    
  יה לא אחרי שנגמור את הבניה נתחיל  לעשות את הכבישים ואתציבור ותשתית ראו    
  זה היה הבסיס לויכוח לעמדה העקרונית מול משרד השיכון וזה לא היה. מוסדות הציבור    
  קשה שהיההלמרות העימות , ל משרד השיכון מרדכי מרדכי"יאמר לזכותו של מנכ. קל    
  לא יכול , יהבין שבלי הנתינה של הצרכים הצודקים לעיר, האיש הבין את הצרכים, ביננו    
  כשהעיר , 38 לא יכול להיות שכביש , לא פתוח-ה שניםב עומד כל כך הר10להיות שכביש     
   שמדברים על המכללה של המשטרה,ד" יח2400יים ומדברים על גדלה במימדים מפלצת    
  שותלא יכול להיות שנסבול אבדות ק". חוט תפירה בהריון" נשאר כמו 38אבל כביש      
  .האחרון ביום שישי האחרוןכמו האסון     
  אני מאד מאמין שנקבל. אני חושב שההסכם הוא בשורה לעיר ובעיקר לעיר החדשה    
  אם יש.  העיר תזכה לתנופה גדולה מאד. לנו כי זה התחיבות שלטוניתאת כל מה שהובט     
  לשמחתי בעזרתו של חברי. משהו שלמדתי בו לקח זה דרכי גישה נפרדות לכל אוכלוסיה    
  קי ובעזרת מפה מסודרת שתהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בפיתוח אישרו כל חברי'ג    
  אני מצפה. ר לחיות ביחד ולהמשיך ביחדזה סימן לעתיד שאפש.  ההנהלה את החלוקה הזו    
  בפעם הראשונה במבצע שיווק מתוכנן , עשה לכל המתחם ביחדיומקווה שהסכם השיווק ש    
  הרבה מהציבור לא רוצה להגיע.   גם אני רוצה שתבנה סוף סוף שכונה לחילונים.ומסודר    
  ציני ושנוכל למכור  לכן אני מצפה שהקמפיין השיווקי יהיה גדול ור,בגלל שהפחידו אותם    
  הפקרנו. תלעיר הותיקה צריכה להיות תשומת לב מיוחד. את העיר עם כל היתרונות שלה    
  נותן לנו הרבה כסף לטובת" ישן מול חדש"ההסכם .  השנים האחרונות20 -אותה ב    
  .אני רוצה להודות לכל החברים במועצת העיר שעזרו לי. הענין ויביא מזור לעיר הותיקה    
  אבל אני מברך אותו שעושה.  מתנצל בפני משה מונטג שירדתי לפסים אישייםאני    
  אני אעמוד על זכויות הציבור שלנו. זה לא הציבור שלי–עבודתו נאמנה לציבור  שלו     
  לפני, אני מזכיר לך, בניגוד למה שאמרת נתן.  אעשה- אם צריך לתקוף ולבקר, רולא אוות    
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   בהצבעה על מצפה בית שמש אני מקווה העירומועצת, שבועיים הצבעתי נגד ראש העיר    ריצרד
   .שאחרי ההחלטה הזו ניקח את עצמנו בידיים ונלך קדימה לעתיד טוב של העיר  )המשך( 
  

   . על היושר ועל ההגינות שהם נר לרגליךפתעת אותי ריצרד בהתנצלות זה מעידה    מונטג
  היה נשמע. רעש גדול, פורסם בשמי בעיתונות דברים שעשו רעש מסוים בבית שמש    
  כביכול בדברי שאני מעונין או אעשה ואשתמש בכלים שלי לתת את  השכונה לציבור    
  כוונתי היתה אחת ויחידה היא שהעיר הזו צריכה . לא זו כוונתי ולא אלה דברי. מסוים    
  אני רוצה לומר.  על כך אני מיצר–ם לא הובנתי כראוי א. להיות שוות זכויות לכולם    
  שהייתי מספר פעמים במשרד השיכון אבל זו פעם ראשונה שיש התחייבות מתוקצבת    

  האוצר חזר בו , בעבר היו הבטחות. ת הכפים מגיעים לריצרדוא מחי–                    לבית תרבות 
  חברי המועצה צריכים. התחיבות הזועמידתו האיתנה של ריצרד הביאה ל. מההבטחות    
  .אהלעבוד באחדות מל    

  
  עד אתמול בלילה חשבנו להצביע נגד בגלל החשדנות. קי'אני מדבר בשם חברי אילנה וג    לרנר

  העיר שלנו יודעת. אנו רואים ביום הזה יום מיוחד בענין של האחדות. יםיוהחששות ההדד    
  ומה שאנו עושים היום בא להוריד . ין קייםי עדמתחים ומאבקים בין הציבורים השונים וזה    

  אנחנו בנינו את זה מתחמים שלא יהיו. את הלהבות להראות שכן אפשר לחיות ב יחד  
            מריבות ושכולם ירגישו בנוח ומקווה שיבוא יום בעזרת השם שכולם יוכלו לעבור משכונה

  בים שעל דעת כל הנציגים של העירורה שלנו לתוששזו הב,           לשכונה ממתחם למתחם  
  וכל אחד יוכל להביא את האוכלוסיה שלו והאוכלוסיה שלו' ש ג"שהולכים לבנות ברמב  

  . זה מקובל–יש לנו חילוקי דעות . אני רוצה להודות למוטי שעבד לשם שמים.           תרגיש בנוח  
   נמשיך לפעולבעזרת השם. אני רוצה להודות גם לריצרד שפעל מול משרד השיכון  
  .לקירוב ביננו  
  .אני רוצה לשאול את מהנדס העיר אם יש מספיק שטחים ירוקים  
  אנחנו רוצים להודת לכולם ואנחנו תומכים בלב שלם בתוכנית הזו ומודים לראש העיר  
                    .שהצליח למזג את כולנו  

  
  .בואו בהמוניכם, זו בעשיהאנו קורא לכל המתנגדים להחלטה בואו תתרכ. זה יום חגיגי  אלי פרידמן

  
  ידוע לכל העיר שזה . יש תמיד מחלוקות. צר לי שחברי הגיש התפטרות מהקואליציה    מאיר

  אני אומר לך. הדבר החשוב ביותר בחמש השנים הקרובות שנדון בו בכובד ראש    
  אני מאמין ביושר. אני לא מאמין שראש העיר היה שומע מי שדיבר. יישר כח ראש העיר    
  .איכפת לי מבית שמש הותיקה. קי'אני מאמין בצוות בריצרד וג. לךש    
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  ₪  מיליון 13אני שמח שיש לי עוד .   שנה20אות שלא נכנסו טאני נכנסתי לכל הסמי    מאיר
  .נו היינו ביחדכול. אני שמח כשראיתי את המפה. שאוכל להגיש תוכניות בימים הקרובים  )המשך (

   צריך לאחד. ליפעם הצבעתי נגד החלטות שלא ניראולא .  אני יודע שיש עליות וירידות    
  רנר שהצטרף ברגע האחרון למעןלאני רוצה להודות לכולכם ול. כוחות ולשתף פעולה    
  . בשעה טובה ומוצלחת ויישר כח. בית שמש    

  
  החלוקה מאד יפה אבל זה לא מעוגן...."  לכפוף"מי שקרא רואה שהכל . אני רואה זלזול    סטלה

   ספק מאד גדול שאתם. לצעירי העיר שיהיה להם איפה לגוראם מי שדואג. רבשום דב    
  . בגלל זה אנחנו מתנגדים–מקבלים מה שכתוב     

  
  קי רצה'אני חושב מה שג. כל מה שיש במפה זה משהו וירטואלי. אני הייתי חבר בועדה    מוטי

  זהש רואים והיוריך להיות מוצג בפני כל חברי המועצה כמה ימים לפני להציע פה היה צ    
  ,שליש, מחלקים אותה לשליש' ש ב" זה כמו להגיד מחר בבוקר אנחנו ברמב,משהו ציורי    
  ואין דאגה לציבור של תושבי בית שמש הותיקה ואין לזה מאחר והכל פה וירטואלי .שליש    
  לכן החלטתי, שארו בעיר הזאתלא נ, עיר הזאתולותיקים שבנו את הפתרון לצעירים     
  שהפעילו לחצים על חברי מועצה אני לא רציתי לשמוע דברי תורה מכיוון ששמעתי. להתפטר    
  וגם איומים לכן אני לא רוצה להיות בקואליציה, ככה שמעתי. שיש להם בעיות כלכליות    
  .ף לכםושות    

  
  אבל לצערנו הרב קשה לנו להכנס. חגיגה הזואנחנו באופוזיציה היינו שמחים להיות ב    נתן

  תוכנית. אף אחד לא הראה לנו מה מתכוונים לעשות,                     לסרט הזה אף אחד לא שיתף אותנו
  ל יש חלופותנית של הסכם הקואליצוני שהלך והתגלגשליש שליש תוכ, של השליש    
      יש לנו, כולם בעד כולם. וכלוסיהאף אחד לא נגד אף א. יש הצעות טובות יותר.  אחרות    

  .'מה שקרה בשכונה ב, היום ,שכונות ממוזגות לדוגמה. לא כל כך מוצלח.  ניסיון לא כל כך טוב                   
  שבה כל צד וצד יכול לחיות חה הטובה ביותרש מציאות כזאת צריך למצוא את הנוס כשי                   

  ציבור התושבים בבית.  החרדית  הקריה–ראו דוגמה . אהבה שלום ורעות, ת חייו באחווהא                    
  כי היא, יש הרמוניה. לתפילה לקניות ,ללימוד,  שמש מגיע לקריה החרדית אם זה למקוואות                   
    שאלות שנכון לרגע הזהבמפה הזאת כאן כפי שהיא מתוארת מותירה בנו הרבה .  נבנתה נכון                   
  חץ חרדי חץ, חץ כללי. שליש, שליש, שליש איך אפשר לבוא לכאן להגיד.  אין לנו תשובות                   
  ".ראה וקדש"יכולים לראות את הדבר הזה להגיד  אנחנו לא.  יש לנו הרבה שאלות.... זה                    

   את לקום ולהתנגד משמעות לעצור.העיראת  ון ויש לנו רצון לפתחגם אם יש לנו רצ                    
  . של חברי מועצת  העיר לפתח ולקדם ולשפר תפקידם. אנחנו לא רוצים.  העירהתפתחות                    

   –אופוזיציה וקואוליציה , זה לקח לקואוליציה ופה, אבל. אנחנו רוצים להיות שותפים לזה                    
  .לא כל דבר מרימים יד נגד. שאנו מצביעים ענינית אתם רואים . אנחנו שותפים בעשיה בעיר                    

  מן הראוי היה שתשתפו אותנו בתהליך. מאד אחראית זו אופוזיציה. כל דבר אנחנו שוקלים                    
  יש חלופות אחרות. קבלת ההחלטות                    
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  שיש, אני לא מסכים ריצרד.  תהפרדה מוחלטת ונגישות נפרד. של שכונה מול שכונה  )המשך(נתן 
  .גישות נפרדות    
  .הבנתי שום דברלא . 'מים קיבלנו מכתב המזמן אותנו למליאה בנושא רמה גולפני י    
  . את ההצבעה ולהציג לנו תוכנית עם מהנדס העירפניתי לראש העיר וביקשתי להשהות    
  השתדלתי לקבל ממנו כמה שיותר. ביקשתי פגישה עם ראש העיר, ראיתי שאין תגובה    
  השתדלנו לעשות פגישה עם החברים. הוא קשוב והעביר מידע. מידע ממנו בענין הזה    
   יש  לנו הרבהקי לראשונה פתח מפות הסביר השתדל למרות זאת'ובא ג" ביחד"מסייעת     
  הצעתו של ראש העיר נשמעת הוגנת, לכאורה. הרבה מאוד אי הבנות, מאד שאלות    
    הבעיה שלי היא לא ברעיון אלא ביכולת.נשמע הוגן ויפה, שליש, שליש, מאד שליש    
  אנחנו לא בשלים.  ויש לנו שאלות–בשאלות הנוקבות שיש לנו , המימוש לגבי ההפרדה    
  אני מבקש להשהות את ההחלטה למנות ועדה יחד עם, ה להציע לךאני רוצ.  להצבעה    
  האופוזיציה שתקבל את כל השאלות ותעביר את הנתונים גם על כביש הגישה ובהצבעה    
  . לא נוכל להשתתף בצבעה–במידה ולא .  צביע בעדהבאה נ    

  
  

  ית שאתה בתוךאגב אני הייתי בטוח מכמות הפגישות שהתקיימו אצלך בב, חבל לי מאד  ראש העיר
  .  צלי בבית כמה פגישותחבל שלא נערכו א. הענינים    

  
  יש לנו בעיה לתמוך כי יש לנו, יש לנו בעיה קשה להתנגד אנחנו לא נגד התפתחות העיר    נתן

  .הרבה שאלות שאין עליהם תשובות    
  לכם אם זה עולה להצבעה. להמנע זה סוג של הצבעה שאנחנו מעדיפים להמנע ממנה    
  .נו פשוט לא נשתתף בהצבעהאנח    

  
  ואני מקווה  שנשתמש בעצות הטובות שלך לפיתוחה, נתן, אני מאד מעריך את כנות לבך  ראש העיר

  . של העיר    
  
  

  .נתן שטרית ואירית מרצינו עזבו את הישיבה ולא השתתפו בהצבעה •
  
  

  .'ש ג"  מועצת העיר מאשרת את הסכם פיתוח שכונת רמב:הצבעת החלטה  ראש העיר
  

  ?מי בעד
  3 -    נגד  14 –בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה
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  ".ישן מול חדש"  מועצת העיר מאשרת את הפרסום  :הצעת החלטה  ראש העיר
  

  ?מי בעד
   3 - נגד   -    14 -בעד    :הצבעה
  .מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העירמועצת העיר   :החלטה

  
  

  .   מועצת העיר מאשרת את המפה המצורפת להסכם:הצעת החלטה  ראש העיר
  

  ?מי בעד
   3  -    נגד  14  -בעד     :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  
  

  .הישיבה נעולה
  
  
  
  

________________        ________________  
        משה אבוטבול            דוד סיטבון     
          ראש העיר          מרכז הישיבות   
  
  
  

  10פ סט מן מנין 

  
  
  
  


