בס"ד

עיריית

בית שמש

לשכת סמנכ"ל
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  24מיום 20.7.16
ראש העיר
נוכחים :מר משה אבוטבול
סגן ומ"מ ראש העיר
מר מאיר בלעיש -
סגן ראש העיר
מר חיים בן מרגי -
חבר מועצת עיר
מר יגאל חדד
מר ישראל סילברסטין -חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
מר שמעון גולדברג-
חבר מועצת עיר
מר פרנקל אברהם-
חבר מועצת עיר
מר שלום אדרי -
חבר מועצת עיר
מר משה שטרית -
חבר מועצת עיר
מר ריצ'רד פרס -
חבר מועצת עיר
מר משה מונטג -
חבר מועצת עיר
מר אלי כהן
חבר מועצת עיר
מר אליאסף ורמן -
חסרים:

שמוליק גרינברג -
סטלה וולטר
מר מרדכי דירנפלד
מנשה אליאס-
מר ישעיהו ארנרייך
מר מוטי כהן

חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר.
חבר מועצת עיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת העיר
-

משתתפים:

עו"ד מתי חותה -
מר אריה ברדוגו -
עו"ד מיקי גסטוירט
מר יעקב דהן
דוד וקנין

מנכ"ל
גזבר
יועמ"ש
מבקר
רושם פרוטוקול
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בס"ד

עיריית

בית שמש

לשכת סמנכ"ל
על סדר היום:
 .1אישור תברי"ם סגירת תברי"ם והעברות תקציביות כפי שמפורטים בפרוטוקול ועדת כספים מס' .48
 .2פרוטוקול ועדת כספים מס'  48מיום  7.7.16לידיעתכם.
 .3אישור גביית אגרת חינוך באמצעות כרטיס אשראי בבית ספר לוין .
.4אישור הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית בית שמש לעמותות הבאות:
א .מוסדות חסידי בעלזא ,מגרש  420גוש  5151חלקה מי 853/א' – 26רחוב אוהל יהושוע – זכות
שימוש במבנה  12כיתות.
ב .פניני חן ,תב"ע מי/במ 836/מגרש  , 401חלקה  , 37גוש  34271רחוב נחל רפאים .19
 .5אישור הקצאת מקרקעין לעמותות כמפורט במסמך מיום  9.6.16מתוך פרוטוקול ועדת הקצאות מס'
 119מיום  ,14.4.16ומתוך פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  122מיום .18.7.16
 .6אישור מינוי סגן בתואר לפי סעיף  15ו –  17מסיעת הליכוד( .ניתן לראות את ההסכם הקואליציוני
בלשכת הסמנכ"ל).
 .7אישור האצלת סמכויות  ,מינויים ותפקידים לחברי מועצה.
 .8מינוי מר בן מרגי למשנה ראש העיר.
 .9מינוי גב' סטלה כממונה על הקליטה ויו"ר ועדת היגוי לקליטה.
 .10הודעות ראש העיר .
ראש העיר:

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס' 24

ראשית ולפני ריצ'רד -שמעון היה בשבילי משפחה וכל מילה מיותרת אם היה עוד אחד כמו שמעון העיר היתה
אחרת.
בלעיש -הכרתי אותו באופן אישי איש אציל  .צריך לחשוב ביחד מה לעשות לזכרו  .איש ציבור יוצא מן הכלל.
משה -מזמין את הציבור היקר וכל חברי ובכירי העירייה לחנוכת הבית של בי"ס יקירי ירושלים וקביעת מזוזה.
למרות הקשיים שהיו עם הקבלן שפשט רגל ב"ה הצלחנו לפתוח את הבי"ס.
אישור תברי"ם  ,סגירת תב"רים והעברות תקציביות כפי שהם מפורטים בפרוטוקול ועדת
סעיף מס' -1
כספים מס'  48מיום 7.7.16
אלי כהן  -שורה מס'  339סעיף ד' מעון יום ב'  3היכן נמצא?.
אריה -חינוך מיוחד מעון בן עזאי רמה ב'.
אלי כהן  -תב"ר  201היכן נמצא
ראש העיר -נחל לכיש.
אלי כהן  -היה סיכום שנקבל את רשימת המנדי"ם בהתאם להחלטת שהיה במליאת המועצה .כמב מנד"ם לני.
ןכן'.
אריה -פיננו כמה מנדי"ם .הפינוי הראשון שנה שעברה  430ל .420 -פינוי שני מיקירי ירושלים למקומות
אחרים.
משה -חברי המועצה יקבלו רשימה לאיפה פינו.
אריה-משרד החינוך הכיר בהעברות של המנד"ים כחלק מהבניה של הבתי ספר.
docx.20.7.16
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בס"ד

עיריית

בית שמש

לשכת סמנכ"ל
ריצ'רד -אצטדיון כדורגל למה הגדלה ,האם  4.7מליון ש"ח זה על חשבון תקציב מפעל הפיס .מבקש את
תשובת הגזבר.
אריה -אנחנו פנינו למפעל הפיס שיאשרו השתתפות במגרש כדורגל .שריינו לנו  4.3ועוד  2מש"ח ויש סיכום
עם מפעל הפיס שאם נצטרך להשלים הם יתקצבו אותנו .כל מה שאישרנו זה מתוך קרנות הרשות כ 9 -מש"ח.
עוד מליון וחצי דרך הטוטו ועוד  800אש"ח ממשרד הפנים.
רצ'רד -התקציב לא גדול וראוי שנפקח עליו יותר.
רצ'רד -שתי שאלות על שני תבר"ם  543ו ...בי"ס מגרש  420למה זה שני בקשות שונות ההגדלה בסה"כ 9
מש"ח .אין מישהו שמפקח על הפרוייקט.
אריה בנינו  12כיתות בשלב הבניה אמרו שחבל לא להוסיף עוד כיתות כבר עכשיו במקום להמתין לאחר
שנסיים את בניית שלב א' אנחנו נבצע בהינף אחד את כל הכיתות לאור העובדה שאנחנו יודעים שצריך להוסיף
אח"כ .והסבנו את ההרשאה ל 420 -מדובר בשני מוסדות.
תוספות לאחר שסיימנו את הכיתות עולות יותר מאשר אנחנו בונים בהינף ובזמן אחד את כל הכיתות .
רצ'רד -למה לא רואים את זה בתכנית
שלום -לא קיבלנו שום רשימה של העברות מנדי"ם והיכן נמצאים כל המנד"ים .לא דיברתי על הרשאות משרד
החינוך על מנדים אלא על מצבת מנדי"ם בכל העיר.
מתי חותה -העברתי את הרשימה לאלי בעבר.
שלום -אולי אלי קיבל אנחנו לא קיבלנו .מבקש להוריד מהטונים בדיונים במועצה וריצ'רד לא שונא אף אחד
צריך לנהל דיון בצורה עניינית.
מעיון בוועדת הכספים למה מתקצבים רק  19אש"ח לבדק בית זה לא מספיק.
ראש בעיר -זה אישור חלקי בהתאם לדרישות רכש מתוך תקציב גדול יותר של סעיף בדק בית.
שלום -למה אנחנו משעבדים כספים אחרים של פיס עתידי לטובת הכדורגל .מבקש לקחת גם מהקרנות
לטובת הכדורגל במקום לקחת את כל התקציב של הפיס שמיועדת גם לגנים .
מבקש לעשות מתקציב הפיס לדוגמא לכיכר בכניסה לעיר.
אריה -מעיר כי  11מש"ח שהושקעו בכיכר ביגאל אלון זה מקרנות הרשות כך שאנחנו כן מתקצבים מהקרנות.
מתי -חדש מול ישן זה  50% 50%קרנות ומשרד השיכון
אדרי -רוצה לדעת מה זה תב"ר פינוי בינוי מס' 439
ראש העיר -קיבלנו כסף ממשרד השיכון בשביל קידום פינוי בינוי בביאליק ואנחנו רק צינור .מבשרים
שמתחילים גם ברח' הגפן יש תקציב של  2מש"ח .בעז"ה נתחיל גם שם.
ראש העיר- :הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנק לכל
תב"ר:
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בס"ד

עיריית

בית שמש

לשכת סמנכ"ל
מס'
תבר

שם הפרויקט

סכום התבר
שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה
בש"ח

סה"כ סכום
חדש בש"ח

332

איצטדיון כדורגל

₪9,856,408

₪ 4,356,408

₪16,000,000

439
364
339

פינוי בינוי
פיס ירוק 08
מעון יום ב 3
יסודי בנות  4+כיתות גן מגרש
601-602
נגישות כללית
חוה חקלאית

₪2,772,191
₪ 8,265,687
₪ 3,056,306

₪ 408,924
₪ 905,409
₪ 225,000

₪ 3,181,115
₪ 9,171,096
₪ 3,281,306

₪13,277,281

₪900,101

₪ 4,177,382

₪770,000
₪200,000

₪ 1,210,000
₪6,000

₪ 1,980,000
₪206,000

חסר

בית ספר מגרש 202

₪ 2,500,000

₪ 2,500,000

565
579
564

-

₪

מס'
תבר

שם הפרויקט

סכום התבר
שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה
בש"ח

543

בה"ס מגרש 420

₪10,719,308

₪3,077,828

543

בה"ס מגרש 420

₪ 13,797,136

₪ 5,518,854

סה"כ סכום
חדש בש"ח
₪
13,797,136
₪
19,315,990

מימון
מפעל הפיס
פיס עתידי
מ .השיכון
מפעל הפיס
קרנות הרשות
משרד החינוך  -תוספת
41%
משרד החינוך
קרנות הרשות
קרנות הרשות .מימון
ביניים עד לקבלת תקציב
מ .החינוך
מימון
משרד החינוך
משרד החינוך  -תוספת
40%

החלטה :מאושר פה אחד
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בס"ד

עיריית

בית שמש

לשכת סמנכ"ל
וכן סגירת תב"רים המפורטים להלן:
מס'
תבר

שם הפרויקט

סכום התבר
שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה
בש"ח

סה"כ סכום
חדש בש"ח

מימון

556

מרכז פיסגה חידוש ושיפוץ

₪250,000

- ₪629

₪249,371

משרד החינוך

523

מנדים

₪ 4,006,000

משרד החינוך

- ₪490,000
₪ 3,347,840

קרנות הרשות

- ₪168,160

וכן העברות תקציביות המפורטות להלן
סעיף תקציבי נכנס

מקור תקציבי יוצא
סכום

סוג הבקשה
מס'

שם סעיף

הערות
מס'

העברה

1,731,000,750

הנדסה
יועצים

5,000

₪

העברה

1,811,000,521

חינוך
השתלמויות

5,000

₪

העברה

1,832,400,750

בריאות

3,000

₪

העברה

1,827,000,750

קבלנות
תרבות
תורנית

5,000

1,611,100,780

1,611,100,780

1,611,100,780

₪

1,611,100,780

שם סעיף
מעמד האשה
מעמד האשה
מעמד האשה

מעמד האשה

מי בעד ?
נמנע1 :
( 1ריצ'רד)
נגד:
הצבעה :בעד9 :
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף מס'  -3אישור גביית אג' חינוך בקשה מבית ספר לוין.
ראש העיר -אישור גביית אג' חינוך בקשה מבית ספר לוין לאשר להם לגבות אג' חינוך דרך כרטיסי אשראי .
האישור נדרש בהתם לחוק  .מבקשים את אישור המליאה  .לכל בתי הספר.
רצ'רד -האם יש הסדרי אבטחה של העירייה על גבייה בכרטיסי אשראי בקשר לגביית אג' חינוך.
אריה – יש ביקורת ויש אבטחה.
ראש העיר -הצעת החלטה -מליאת מועצת העיר מאשרת את גביית אג' חינוך באמצעות כרטיס אשראי
בביתספר לוין ולכל בתי הספר שיבקשו.
מי בעד ?
docx.20.7.16
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בס"ד

עיריית

בית שמש

לשכת סמנכ"ל
אין מתנגדים.
הצבעה :בעד11 :
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף מס'  -4אישור אישור הסכם הקצאת קרקע וזכות שימוש בין עיריית בית שמש לעמותות.
א .מוסדות חסידי בעלזה מגרש  430גוש  5151חלקה מי853/א' -רחוב אוהל יהושוע-זכות שימושבמבנה
 12כיתות.
ב .פניני חן תב"ע מי/במ 836/מגרש  ,401חלקה ,37גוש  34271רח' נחל רפאים .19
ג .עמותת דעת חכמה.-בש/ח 835/מגרש  204גוש  34274חלק מחלקה .97
רצ'רד -למה אין זכות שימוש על אולם ספורט ברנקו וויס למה האולם עדיין לא מוכן.
ראש העיר -יש כמה בעיות בנושא מאגר מים ,מקווה ששבוע הבא ייפתר ולקראת שנת הלימודים הבאה יהיה
מוכן.
ראש העיר -הצעת החלטה -אישור בסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית בית שמש לעמותה:
 .1מוסדות חסידי בעלזה מגרש  430גוש  5151חלקה מי853/א' -רחוב אוהל יהושוע-זכות שימושבמבנה
 12כיתות.
 .2פניני חן תב"ע מי/במ 836/מגרש  ,401חלקה ,37גוש  34271רח' נחל רפאים .19
 .3עמותת דעת חכמה.-בש/ח 835/מגרש  204גוש  34274חלק מחלקה .97
מי בעד ?
( 1ריצ'רד)
נגד:
הצבעה :בעד10 :
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף מס'  -5אישור הקצאת מקרקעין לעמותות:
א .תורת חסד ביהוד
ב .העמותה לחינוך תשב"ר.
ג .מרכז החינוך העצמאי
ד .מרכז גני ילדים שע"י המרכז צעיין החינוך התורני בא"י.
אלי -מבקש להעיר ששני ההקצאות שייכות לבית שמש הוותיקה.
ראש העיר -זה לא בית שמש הותיקה אלא בקריה החרדית.
רצ'רד – האם ההסכמים כוללות בתוכם את איסור האפליה בהקצאות אלה.
מיקי -בהסכם השימוש שהעמותות חותמות עליו יש סעיף מס'  40מפורש על איסור אפליה.
ראש העיר -הצעת החלטה -מליאת מועצת העיר מאשרת הקצאת מקרקעין לעמותות:
ה .תורת חסד ביהוד
ו .העמותה לחינוך תשב"ר.
ז .מרכז החינוך העצמאי
ח .מרכז גני ילדים שע"י המרכז מעיין החינוך התורני בא"י.
כמו כן מאשרת את הסכם של עמותת בלעז"א מכנובקא לאור ההסדר שהגיעו עם המתנגדים להקצאה.
מי בעד ?
( 1ריצ'רד)
נגד:
הצבעה :בעד10 :
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
docx.20.7.16
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סעיף  – 6,7,8,9אישור של :
א .מינוי סגן בתואר לפי סעיף  15ו 17-מסיעת הליכוד.
ב .האצלת סמכויות מינויים ותפקידים לחברי מועצה.
ג .מינוי מר חיים בן מרגי למשנה ראש העיר.
ד .מינוי גב' סטלה וולטר כממונה על הקליטה ויו"ר ועדת היגוי לקליטה.
ראש העיר -הודעת ראש העיר -מ"מ יחליף אותי בהעדרי בתקופה הקרובה שאעדר מהארץ בגלל סיבות
אישיות ונסיעה לחו"ל.
ראש העיר -מקדם בברכה גדולה את כניסתם של ידידיי חברי סיעת הליכוד אני שואף שהקואליציה תהיה כמה
שיותר רחבה ע"מ לקדם את העיר.
הנקודה היא שלא שמספרים הם קובעים אלא הנושא הערכי שאני מאמין בו ככל שיהיו אנשים יותר טובים
בקואליציה כך יהיה יותר טוב וכך נוכל לקדם את העיר בכל הפרמטרים שצריך לקדם .היה משא ומתן ארוך
מאוד ,מתיש ,חשוב  ,מפרה ,ואתגרי .היתה כוונה כנה של המצטרפים לדאוג לתושבים לכל מיני דברים .היה
עיכוב גדול בגלל ששלום התעקש לגבי כמה נושאים בין היתר לגבי שיווק רמת בית שמש ה' ורק לאחר
ששלום קיבל את כל מה שביקש והיה מרוצה ובהתאם כינס את הסניף לאשר את ההסכם.
ראש העיר -לפני שחתמתי עם הליכוד פניתי לאלי וישבתי איתו שלוש שעות וניסיתי בכל כוחי לשכנע אותו
להצטרף  ,ה וא אומנם לא השתכנע אבל הפגישה היתה באווירה טובה וגם יצאו מפגישה זו דברים טובים.
אני צריך סיוע מכל החברים ע"מ ליישם את ההסכם הקואליציוני עם הליכוד .אני בטוח שיחד בכוחות משותפים
נעשה למען בית שמש .מבקש לומר דבר אחד אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצילים את העיר והוותיקה
ומקדמים את העיר ועוזרים לעיר הוותיקה ועיקר הדברים ששלום ביקש זה במיוחד לעיר הוותיקה .אנחנו ביחד
נקדם את בניית היכל התרבות ,קידום שכונת השוטרים ,פינוי בינוי ,בניית שכונה חדשה בכביש  38מתוך
השטחים של  1000דונם שקיבלתי ממטה יהודה שצמודה למכללה לשוטרים  .העיר צריכה אנשים טובים
שרוצים להאמין ולקדם את העיר הזו.
כל החברים ואני בראשם מחויבים לשווק ולמתג את רמת בית שמש ה' למגזר הכללי .
רוצה להודות לכמה אנשים שסייעו לחתום על ההסכם הזה.
לאנשים שויתרו ולאנשים שרצו איתי לקדם את ההסכם הזה.
החבר אליסף שויתר על הקליטה .חיים בן בן מרגי ויתר על סגנות .דרינפלד שויתר על תיק קשרי .חוץ .תודה
למאיר בלעיש שויתר על נושא הפרויקטים בעיר הוותיקה .לשמעון  .לאברהם בנושא חברה כלכלית .כל אחד
מאיתנו ויתר למען ההסכם.
תודה מיוחדת לחבר מונטג שעשה המון ועושה הכל למען העיר ושייסע בכל הדברים שקשורים בהנדסה.
אני לא חף מטעויות ואני סוג של אדם שאם מסבירים לו בנועם אני מודה על טעויות ,אני חושב שאם נדבר
בחברות ונוביל ביחד כל אחת בתחומו אנחנו נקדם את העיר .בואו נרחיב את מה שקיים .אומנם אנחנו לא
נוכל לעצור מישהו שעזב למודיעין אבל יכולים לגרום לתושבים שנמצאים כאן להישאר בעיר .נשווק נכון את
רמת בית שמש ה' אנחנו רוצים להצליח ואנחנו חתומים על ההסכם  ,החתימה היא פורמלית העיקר זה אנחנו
צריכים כל בוקר לראות איך אנחנו מקדמים את ההסכם .שכונת בית שמש ה' תהיה לציבור הכללי וכל ציוץ
ממישהו לגבי העניין הזה הוא לא יהיה איתנו.
הסעיפים הבאים מדברים על הנושאים שבהסכם הקואליציוני כדוגמת האצלת סמכויות ,מינוי סגן לראש עיר,
משנה לראש העיר .כל החברים שרוצים לדבר או לברך ידברו ואח"כ נעבור להצבעה על ההסכם.
אלי -אומר דבר תורה.
אמרתי לשלום דברים ולמשה שטרית באהבה גדולה מאוד  .מחזיק את ההסכם הקואלציוני של הליכוד ואת
ההסכם של הבית היהודי .אין ספק שצריך למצוא פתרון בניה לחרדים  .גלנט מקדם אזורי ישוב חרדים בין
היתר בבית שמש.
הליכוד עשה לייק לאפליקציה " בית שמש חרדית" הבעתי את דעתי על הצטרפותכם לקואליציה החרדית
ובזכותכם בית שמש יותר חרדית מאשר קודם ואתם חוזרים על השגיאה פעם נוספת.
עשיתי מעשה שלא הייתי שלם אתו ערכית שתמכתי ביחד אתכם על חלוקה של בית שמש למרות שלא
האמנתי בזה .
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מבקש לברך את ראש העיר ואומר שאתה באמת להטוטן .מוכר סחורה פג תוקף לבית היהודי ואח"כ מוכר את
אותה סחורה שהיא פג תוקפה לליכוד
מונטג -מעיר על הדברים של אלי ואומר לו איזה הישגים הבאת למען בית שמש.
אלי -משה מונטג אני אסביר לך עוד מעט מה תפקיד הקואליציה ומה תפקיד האופוזיציה
אלי ממשיך ופונה לראש העיר ואומר שבשיחה בינינו אמרתי לך שאני אצטרף לקואליציה כאשר יתמלאו מס'
תנאים שבעיר.
אני רוצה לציין כי אני מכבד אותך גם שאתה מדבר ולא רק אתם מכבדים אותי אני גם מצביע לחינוך החרדי
אני גם היום מצביע לחינוך החרדי בלי להיות בקואליציה מתוך כבוד לעיקרון הזה ואני לא חושב שאתה
מתלונן על זה לא צריך להיות בקואליציה כדי להצביע לחינוך החרדי.
אני אחזור אל השיחה שלי ושל ראש העיר .אתה שאלת אותי לגבי צירוף לקואליציה ואמרתי לך שאצטרף
בתנאים שאמרתי לך שהם :הצהרה והכרה פומבית של המנהיגים התורניים החרדים שלמרות אתם סרים
ושומעים ,על כך שהעיר בית שמש היא של כולם שבה יכובדו גם הזכויות של כולם ,תשובתך אלי היתה ,זה לא
יהיה .זה חלום שלך אבל זה לא יכול לקרות .לעשות דברים כן לעבוד ביחד כן אבל הצהרה כזו לא יכולה
לקרות.
ראש העיר – אני לא חוזר בי כי אני לא אחראי על הפה של הרבנים הרבנים .אחראים עלי אבל אני לא אחראי
עליהם.
אלי -לא אמרתי שאתה אחראי אבל אני רק מציין .בכל מקרה גם על זה אני חולק עליך.
יש פה כלה שנכנסת לחופה לא הייתי אף פעם בחתונה שהכלה כ"כ עצובה שהיא נכנסת לחופה ,בחופה הזו
הכלה כל הזמן אומרת ומתנצלת שהיא נכנסת לחופה ומסבירה למה היא נכנסת וכמה יש בעיות יש עם החתן
שטרם נישואיה היא מתכוננת לגירושין בכך שאתם אומרים אם לא יהיה נתגרש וכו'..
הטנגו הזה בין הליכוד לקואליציה החרדית נמשכת תקופה ארוכה .שלום ,היו לא מעט שיחות בנינו גם הליכוד
כמו הבית היהודי ביקשו שאהיה חלק מהשיחות האלו שאלתי למה צריך להיכנס אז אמרו לי ,בניה .בפגישה
הראשונה שלנו אמרו לי שיהיו  7,800יח"ד לציבור הכללי בשכונה נפרדת שאפשר לקיים בה חיים מה שנקרא
חיים לא חרדיים שבה יהיו גם דת"ל .אמרתי רעיון טוב זה יעשה איזון חברתי ,רק ביקשתי שבהסכם עם
הקואליציה תה יה גם הזכרה שהממשלה תכריז על שכונה זו כשכונה לציבור הכללי ,שיבנו שם בריכה אולם
תרבות ונתקדם הלאה  .חזרו אלי אי אפשר בהסכם הקואליציוני לרשום את זה ושהממשלה תכריז על זה.
שאלתי למה זה נעשה בעבר ע"י הממשלה בשכונת צ'אנז  ,בנו שם בתי חולים ןעוד דברים לפני שבנו שם את
העיר .שמדובר בבית שמש אצלינו אי אפשר לעשות את זה .למה אי אפשר .בסופו של דבר אם לא יעשו את
הדברים האלו יהיה פה גידול טבעי של החרדים ואם לא תהיה עצמאות בשכונה שדיברת עליה אז יעשו את
הדברים שדיברתי עליהם יהיה פה רוב מוחלט של חרדים .
אלי -אחרי שמהלך כזה ואחרי הסיור של גלנט שבו הסיר כל ספק שהבניה תהיה לציבור חרדי ומה שמעניין
שהליכוד סבר כמוני לגבי מה שעושה גלנט .וזה מאוד מעניין שנמצאים בקואליציה אתה שומע שגלנט בונה
לציבור הכללי ושנמצאים באופוזיציה שומעים משהו אחר ,שגלנט בונה לציבור החרדי.
ואז חזרו אלי הל יכוד ואמרו לי שצריך להציל את מה שיש ונשאר .אני חוזר ,להציל? למה להציל? את מי
להציל? .יש לי ויכוח גדול עם ראש העיר והקואליציה ,אבל להציל? אתם עושים את שליחותכם נאמנה לפי
הבנתכם ואתם בליכוד מרגישים שאנחנו בסכנה קיומית וההצטרפות וויתור על ערכים שלנו זה להרגיש שייכים
את מי אתם באמת רוצים להציל את הציבור?  .אה לא?
בספר מורה נבוכים מונה הרמבם שלושה מיני רעות ונזקים שעלולים לבוא לו לאדם .המין הראשון מה שירא
לאדם מן הטבע והמין השני מה שירא מבני אדם והמין השלישי זה מה שירא האדם מעצמו וזה המצוי הרבה.
חברים רא ש העיר הכריז שהוא ראש העיר של כולם .אנחנו לא בני ערובה והציבור הכללי הוא לא בני ערובה
לא יכול להיות שאם שלא יכנסו לקואליציה אז לא יקבלו את מה שמגיע למה צריך הסכם קואליציוני ע"מ לבנות
מגרש? למה צריך להיות הסכם קואלציוני לבנות בית תרבות? .אתם התחייבתם לבנות בית תרבות אתה
הצהרת ,ואני רוצה להאמין לך שאתה מתכוון למה שאתה אומר ,אז אין שום דבר חדש ,אבל אם יבנה במקום
שהחלטנו בתפר נחיה ונראה.
למה צריך הסכם לעזור לתנועות הנוער? הרי היתה החלטה ויש ממונה על הנוער מהבית היהודי ויש את מאיר,
למה צריך הסכם קואליציוני לטפל בתנועות הנוער אז מה חדש אתה יודע מה חדש זה שיש עכשיו שלושה
מטפלים בתנועות הנוער עם אותו תקציב.
docx.20.7.16
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ההסכם לא מקדם אותנו לשאיפות שאני והליכוד שאפנו להגיע.
פינוי ובינוי -אין איזכור לפינוי בינוי.
תקציב -האם יש התייחסות בהסכם הקואליציוני על התקציב שאני ואתם חשבנו שהוא רע.
האם התני תם את כניסתכם לקואליציה בשיפור המצב הכלכלי של העיר בשינוי סדרי עדיפויות בתקציב אין שום
אזכור ,כולל קיצוץ דרסטי של הנחות בארנונה אין שום אזכור אז על מה אתם מבססים את חתימתכם על כרעי
תרנגולת מה שהובטח כבר קיים אז מה חדש כאן??
לא מצאתי ולו פעם אחת שלא הסכמת איתי .היית מחמיר יותר ממני בועדת ביקורת בדיונים השונים למה
תחת חסותך תתרחב העיר החרדית על חשבון העיר הציונית .ועוד אמרת שאם אתה תביא משאבים הם ילכו
לבניית העיר החרדית .
אלי פונה למשה שטרית ואומר הצעת לי להצטרף להסכם נתתי לך כמה עצות והסכמת איתי .אמרת שזה
רעיונות טובים ולא חזרת אלי אתה עושה מעשה שהתוצאה היא שהיום שאתה מתמנה לסגן ,אתה בחור
מוכשר וצפוי לך עתיד מקצועי ואישי מובטח אתה עושה מעשה שלא משרת את המטרות שעליהם נבחרת,
שתרצה לספר על בית שמש מה תספר שסייעת להקים פה עיר חרדית.
כשפונים אלי אומרים לי מצטרפים בשביל האחדות מה היא אחדות? אני שואל! המילה אחדות זה מהשורש
אחד .להיות עם אחד עם ישראל התקיים גם שהיו  12שבטים  .שחלפו להם יותר משנתיים אני יכול לומר
בגאווה גדולה שתרמתי לא מעט בניסיון לבנות ולקיים עם אחד ,כאן באולם הזה הצבעתי לפי מצפוני ועמדתי
באופן עקבי ,לא פעם אחת הצבעתי לבקשות של החרדים ואף פעלתי למענם ולצערי לא זכינו פעם אחת
לתמיכה .החשבונות האישיים היו מפה והלאה הוכחתי שועדת ביקורת היא עניינית ולא קרדום לחפור בו ולא
ע"מ לחפש כותרות אפילו עליתי על הבמה ביום העצמאות ע"מ ליצור אווירה נעימה יותר ,אם רוצים לייצר
אוירה נעימה יותר זה תלוי יותר בראש העיר צריך להאמין בכך לא צריך לוותר על עקרונות שלך אני אומר לך
משה .בשביל לקדם אחדות לא צריך לוותר על עקרונות .צריך לכבד אחד את השני זה חייב להיות הדדי ולא
צריך להיות תלוי בזכויות יסוד של כל אחד ובמקרה הזה מדובר בזכויות של הציבור הכללי ואם הליכוד יכול
לתרום לעיר זה לא חייב להיות מהקואליציה.
משה מונטג -מעיר לאלי ואומר לו הייתי מצפה ממך שתברך אותם ותתגבר על עצמך .
אלי -בכל מערכת פוליטית יש קואליציה ואופוזיציה .המאבק בבית שמש יפסיק להיות על בית ועל עוד כביש
שבונים את זה משה מונטג ,אתה עושה טוב .אתה צריך לקבל מהציבור החרדי פרס על הבניה לחרדים .זה לא
המאבק בבית שמש .הויכוח בנינו הוא על מהות ועל צביונה היהודי והדמוקרטי ועל בנייתם של חיים משותפים.
ראש העיר ואנשים נוספים התקשרו אלי אחרי הבחירות וביקשו סליחה .יש ויכוח בנינו ,אתה אומר שלא אני
אומר שכן ,המאבק הוא על מהות על בנייתם של חיים משותפים אני מאמין בכך .לא צריך תואר של סגן וכו'
לא כסף ןלא צריך להיכנס לקואליציה פשוט צריך להיות נאמן לשולחך לא נורא להיות באופוזיציה אם יש לך
שלום כח והשפעה בשלטון המרכזי ,דבר שלא הוכח בחלקו עד היום ,צריך לנצל זו ללא תנאי לא צריך לתת
לגיטימציה ערכית לערכים שאתם לא מאמינים בהם טוב לעשות את זה מבחוץ.
מניתוח כלכלי יבש של הנתונים של העיר וכפי שמעיד הגזבר המצב קשה ויהיה יותר קשה  .חברי שימרו על
החופש הפוליטי שלכם שימרו על כבודכם .שימרו על כבודה של בית שמש.
אני מקווה שיהיה לכם מספיק תבונה לחזור בכם מההסכם ולא לתמוך באפליקציה של "בית שמש חרדית".
תודה.
רצ'רד -אני שקלתי היום מה להגיד היום על ההסכם וקשה לי  .זה יום שחור לעיר אני לא יכול לברך על כך.
ואני לא מאמין שמי שיושב פה לא יכול לראות מכאן מה שרואים משם.
מה שאני עושה זה כתוצאה מחשיבה  .להבדיל מכל מחברי היושבים פה בצד שלי וצד השני אני הלכתי
והצבעתי לבחירת לראש עיר חרדי מתוך אמונה שצריך ללכת ביחד .ועדיין חושב כך וכל ניסיון מר ונמהר כמו
שהיה לי עם ראש העיר לא ישנה את דעתי.
בתחילת הישיבה שאלתי שאלות לגבי הכדורגל וניהול התקציב וראש בעיר כעס מאוד .ואמר משפט ששמעתי
אותו ואף אחד לא עצר את המשפט "שאני אקבר עם השנאה שלי" .אין לי בעיה להיקבר עם האמונה שלי ואין
לי שנאה לאף אחד.
דבר אחד לא יכול לשכוח וזה קשור ל"שינאה שלי" .שחתמנו על הסכם בעבר עם משה אבוטבול חתמנו על
הסכם שיש שליש ,שליש ,שליש מתוך רצון ללכת ביחד ומי שרימה אותי אבוטבול .ותמכתי באבוטבול באמונה
ובלב שלם לבושתי.
אין מאושר ממני שאני לא בסיפור הזה ועל כך שמחתי .מי שהונה אותי פעם אחת ומי מכר את העיר שלי ,מי
שבגד בי אין לי חלק ונחלה איתו לעולם אני באתי אליך בלב שלם ורימת אותי.
docx.20.7.16

9

_________________________________________________________________________________________________

דרך יצחק רבין  ,2בניין  Cקניון נעימי בית -שמש
טלפון 02-9909807 :פקס02-9909888 :

בס"ד

עיריית

בית שמש

לשכת סמנכ"ל
משה מונטג יש לי דברים עניינים ולא אישיים .אחרי מה שעשו לי בבחירות הליכוד ואנשים של אלי ,הציע לך
אלי ושלום בניגוד לדעתי מסמך של התשעה קח אותו ותיישם אותו .אמרתי שאם הדבר יקרה אני אעמוד בחוץ
ואתמוך ,תעשו למען בית שמש לשמחתי לא התבדיתי בדבר הזה .אני אומר לך לא יזוז שום דבר לטובת בית
שמש ,מה קרה עכשיו משה שלקחת את האנשים הטובים ואומר להם שאתה תעשה עכשיו לבית שמש ,לא
מאמין לך ואני לא מאמין לך ציבורית ולא אישית .לך אלי אני אומר לא יזוז שום דבר לטובת בית שמש אני לא
מצביע בעד שום דבר בהחלטות של הנהלת העיר.
לא יזוז שום דבר לטובת בית שמש כי אני לא מאמין ראש העיר לך ציבורית .ובניגוד לחברי אלי כהן אני לא
מצביע בעד ולא בגלל שאני לא חושב שמגיע לחינוך החרדי אלא ברגע שיתנו לחינוך החילוני מה שנותנים
לחרדים אני אצביע בעד .אבל אתה לא מבצע זאת .בניגוד לידידי אלי אני לא אצביע בעד ולכן ההצבעות הם
לא ענייניות אלא הצבעה מחאתית ואני אמשיך ואתנגד עד תום .
אמרתם שיהיה קייטנות לכולם .ראיתי את המסמך ולבני בית שמש אין מה לעשות שם .יש לי מסמך יותר
מסודר ובפועל לבני בית שמש אין מה לעשות שם .הזכיר אלי את תקציב הנוער אין תקציב נוער הכל נעלם
שלוש פעמים פניתי אליך בנושא וגם לגבי הש.ש .לקחתי יוזמה והרמתי לך טלפון לגבי שבט הצופים והש.ש,.
בנועם הסברתי לך מה המשמעות של ביטול הש.ש .איך שלום ומשה באותו שבוע ,שלוקחים וגוזלים את
הדירה של הש.ש .ובעצם מחסלים את שבט הצופים ,באותו שבוע מצטרפים לקואליציה.
ומעבר לכך משה איך אתה אומר לנו שאתה דואג לאנשים האלו ,אתה ביקשת לבטל את העצרת ואתה דואג
לדירה הזו השבוע ,כמו שאתה דואג לדירה הזו השבוע כך אתה תדאג לבית שמש .אני לא אשכח את נושא
השליש שליש שליש .שהייתי איתך אצל הרב עובדיה עם אבא שלי אמר לי הרב עובדיה בשביל השותפות הזו
תקבל עד העולם הבא ,ובשבילי מר אבוטבול רימת גם את הרב עובדיה ,ופגעת בעיר בית שמש ,דבר אחד
תזכור מי שמרמה את הציבור ,אחריתו שהוא לא יהיה בשום תפקיד בגלל דבר אחד ,רימת את המצפון של
הציבור ,ולך משה שטרית אני עצוב וקשה לי אני לא יכול לברך אותך כי אני לא מאמין בתפקיד הזה אבל אני
מאחל לך הצלחה באופן אישי אבל אומר לך תלמד מאנשים אחרים ולא מהקואליציה הזו עם אבוטבול ואחרים.
ולך שלום אני יודע מה בליבך וקשה לי עם הדבר הזה אני לא אאמין בחיים שלי במליאה הזו שאתה יודע עם
מי אתה יושב ואתה יודע שהישיבה שלך תהיה לבטלה וצודק חברי אלי זו פגיעה קשה במה שעוד אפשר
להציל פה בעיר בית שמש כי משה יעשה הכל כדי לפגוע בעיר בית שמש.
ראש העיר -אני לא עונה אבל דבר אחד ארצה להתייחס ,אני לא מדבר על אלי ,אבל אמרו פה דברים ,היו פה
כל מיני שקרים וכל מיני עובדות לא נכונות אני לא רוצה להחזיר לו כי אני רוצה להשאר עם האווירה החגיגית.
אדרי שלום -שקלתי ושמעתי פה נאום של אלי כהן חוצב להבות ,זה באמת דמגוגיה גדולה אני אתאפק .המשא
ומתן ארך הרבה מאוד זמן וזה לא סוד שמהתחלה לא רציתי להצטרף לקואליציה הזו ,לא לחצים שינו את
דעתי .ברגע שהחלטתי אני מכבד את אלי אבל שמעתי נאום חוצב להבות  .חברים ,האם הליכוד יישאר
באופוזיציה אז העיר לא תהיה חרדית?? זו בדיחה! .באמת אם הליכוד ישאר באופוזיציה היא לא תהיה
חרדית??  .תלמד ממי שיושב לידך איך לנהל ועדת ביקורת .אי אפשר ללכת עם ולהרגיש בלי חודש אחרי
הבחירות ניהלת משא ומתן עם ראש העיר ,מעולם לא הצעתי לך להצטרף לקואליציה אני מכיר אותך  40שנה,
שנתיים וחצי לא תרמת כלום לבית שמש .ומי שתרם לך זה התנועה שהשמצת זה הליכוד,ומה שיש לך זה
בזכותי ובזכות הליכוד ,אין איש בעולם שהפסיד פעמיים  .מול אותו מועמד .גם שכתבת את הספר ואת זה לא
אמרתי לך מעולם ,ידעת לציין הכל אבל בסופו של דבר את החלק שלך למה הפסדנו את זה לא ציינת שזה
החלק שלך.
ב"ה הליכוד זו מפלגה ממוסדת ושורשית ומסודרת ואני לא צריך את האישור שלך ,אני לא בורח ממה שעשיתי
יכול להיות שאני טועה וכל מה שאמרת אתה צודק .להגיד שאני בא לשנות את בית שמש?? אני רוצה אבל לא
יכול גם לא אתה.
היום אתה אומר שאתה גם נגד ההפרדה יושבים פה חבריך מהמפלגה שלך אתה לא אמרת רבע מהנאום
שלך שהבית היהודי עזבו שהם מהמפלגה שלך .אתה בא ונטפל אלינו לליכוד  .אני מתפלא עליך על כך שאתה
אומר שאנחנו נותנים לגיטימציה לעיר החרדית .זה מה שאתה סבור .החרדים עובדה קיימת תבדוק בארכיונים,
ועדי אריה ברדוגו ,אני צפיתי כבר מזמן ,רבתי עם דני וקנין על זה שרק חרדים יגיעו לבית שמש .אתה לא
במפלגה שלי ,ביקשת תמיכה הלכנו איתך בנאמנות והיום לבוא ולהצטייר כאילו תרמת לבית שמש?? יש
עובדות היית בשליחות.
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גלנט לא גלנט הלא אתה כתבת מסמך עם אליסף מה שנקרא מסמך התשעה שאם יבנו לנו  2000יח"ד אנחנו
נכנס לקואליציה אם היו בונים רק  2000אז בית שמש לא היתה חרדית??.זאת עובדה .אני שלום אדרי עשיתי
כמיטב יכולתי לדאוג לכך שאולי יש סיכוי קטן ששכונת ה' תהיה לציבור הכללי ואני מאוד מקווה שזה יקרה.
אני לא קראתי את כלכליסט מה שגלנאט אמר.
אני אפילו הולך צעד אחד קדימה ממה שגלנט אמר ,גם במקרה שכל שכונה ה' תהיה לציבור הכללי האם בית
שמש לא תהיה חרדית?? לבוא ולומר שכך ,אבל אני יותר מופתע מהטון ולא מהדברים .כמו שאמרתי ,בית
שמש לא תהיה חרדית בלי ה'?? אני אומר שבית שמש תהיה חרדית! .עשינו פה חתונה קטולית?? יש חששות
יש מתנגדים יש תומכים .לא יהיה פה שינוי דמוגרפי לטובת לציבור הדת"ל והחילוני .לגבי בניית בית תרבות,
אנחנו מנסים אני לא מקבל שכר לא אני ולא חבריי .אני אצטער באופן אישי אם המהלך לא יצליח אבל אם לא
אז לא .לא אתבייש לומר חברים ,טעיתי אם הדברים לא יצליחו.
אני מקווה שבעזרת השם אתה אלי תיקח את הדברים שלך בחזרה .עם רצ'רד דיברתי באופן אישי אני רוצה
רק לתקן אותו אני לא חתמתי על ההסכם של שליש ,שליש ,שליש .זה לא סוד אני הייתי ממקימי הגוש
החברתי אם דני וקנין היה שומע אותי משה אבוטבול לא היה ראש העיר .שנה לפני הבחירות ביטלתי את
הגוש ואמרתי תודה רבה ומעולם לא חתמתי למשה אבוטבול.
אני מקווה שיהיו כוונות אמיתיות ואם הצלחנו מה טוב .מה אתה חושב שאם הליכוד יצטרף אז יזרמו לעיר בית
שמש מליונים?? אתה לא תשמע מה אני אומר בהנהלה אתה לא תדע איך אדבר בחריפות בהנהלה ,שאני
באופוזיציה אני באופוזיציה זה חלק מהמשחק אני יודע דבר אחד שאני אעשה כמיטב יכולתי לקיים את
ההסכם .ומקווה להצליח.
משה שטרית -שני תיקונים קראתי בעיון את הכתבה של גלאנט אין שום אמירה על שכונה ה' .אני חשפתי את
ההסכם הקואליציוני של החרדים עם הממשלה לגבי בניית שכונות החרדיות .האגו שקיים פה לא קיים
במקומות אחרים ,אלי ,ההיתלות של הרבה מאוד חברים בהסכם הזה כאילו כדי למזער את הנזקים
שפוליטיקאים אחרים עשו זה לא רציני בית שמש .אין אף מפלגה שהשקיעה בנושא של הפרדת העיר כל עוד
היה חי .ברגע שהנושא ירד מסדר היום התחלנו לדבר על התפכחות.
אתם ביקרתם אותנו עם דברים קשים השאלה מה האלטרנטיבה?? אנשים הולכים עם הפרצוף למטה .
ההישארות באופוזיציה תהיה הרסנית לעיר בית שמש .הנושא של הציונות והדמוקרטיה לא נכנסים לחישובים
לאנשים שרוצים לעזוב את העיר ,יש לנו מחוייבות לאלפי אנשים ששלחו אותנו למליאת העיר .ההצטרפות
נותנת סיכוי מסוים להצלחה.
ראש העיר -שהיית רצ'רד בקואליציה לא היו לך השיגים ברווחה בחינוך וכו'??.
משה שטרית ממשיך -הציבור ששלחו אותנו קצו במלחמות ,לאנשים אין כח במלחמות רוצים תקוה ,רוצים
אופק .יכול להיות שלא נביא את ההישגים אז נחזור לאופוזיציה ,סה"כ אנחנו רוצים להביא תקוה ,בבקשה
תציעו אלטרנטיבה אולי נשתכנע אבל לא הצעתם אלטרנטיבה  .מה אתם מציעים לבוחרים שלכם חוץ
מלהעביר ביקורת מקווה שאתם תכנסו בכל אופן.
מונטג -רוצה לברך את משה ,שלום ,וסטלה על הצעד החשוב שהם עושים ,מהזווית שלי של התפקיד בנושא
הבניה כאחד הנושאים המרכזים ,אני מעיד ואומר בצורה הברורה ,דבר ראשון בעקבות הפעילות של חברי
הליכוד בבית שמש בממשלה באו ואמרו לנו שכל עוד לא יהיה הסדר בבית שמש לא יהיו שיווקים לציבור
הכללי ולא לחרדי הכל יעמוד! ואני אמרתי בצורה ברורה שאם הליכוד יהיו באופוזיציה ואנחנו נתקוטט אז לא
יהיה דבר אמיתי .זה לא ילך .ברור שזה לא יהיה קל לציבור הכללי להגיע ולקנות בבית שמש ,אבל עצם
השותפות זה חשוב .כמה שמאיר הוא חבר שלי זה לא מספיק והא צריך את העזרה של נוספים .בלי איחוד
כוחות ושיתוף פעולה אמיתי בנושא פינו בינוי זה לא יקום .אני מאמין שנעמוד על ההסכם הזה ההסכם יצליח
ואם לא יצליח אני ירגיש כשלון אישי ומקווה שהעיר תעלה מעלה מעלה ותשגשג בהצלחה.
אליסף -אלי אני משבח אותך אלי על הריטוריקה שלך אתם צריכים לעשות חשבון נפש ,מפלגה אחת כבר לא
רואים .אתם כאופוזיציה צריכים לעשות חשבון .אותם תושבי בית שמש עזבו לא בגלל הבית היהודי ולא בגלל
הליכוד שהצטרפו .אלא לפני כן .לגבי ההסכם שלנו אין פסיק אחד שראש העיר לא קיים בהסכם .ראש העיר
בא אלינו עם ההסכם של הליכוד ושיתף אוותנו הנה ההסכם האם אתם מעוניינים?? אם לא אני לא מאשר ,אף
אחד לא חייב אותנו.
אני מסכם ואומר השיתוף פעולה מלא ומוחלט  .האם התוצאות  ??100%לא  ,100%האם התוצאות יותר
טובות מלפני שנה ?.הם משמעותית יותר טובות! חבל על כל יום שהליכוד לא היה בקואליציה  .אין מה
לעשות ,ההחלטות החשובות מתקבלות בהנהלה ולא פה במליאה ,המדיניות נקבעת דרך בהנהלה .אין ספק
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לשכת סמנכ"ל
שאנחנו מקב לים כח רציני ומשמעותי יותר להנהלה בסדרי העדיפויות ותוספת שירות לתושבי העיר הותיקה
והכללי ומאחל בהצלחה ותכנסו בגב זקוף ,עוד פעם אומר שבפסיק אחד לא הונו אותנו.
ראש העיר -מבקש לברך ולהודות לליכוד שהסכים מתוך רצון להצטרף אלינו ,אני יודע שזה לא יהיה קל
ושידבר ו נגד ,גם שנבחרתי בזמנו אתה שלום צירפת אותי לקואליציה ושהצטרפתי גם דיברו נגדי .וכו' .אני זוכר
שאלי ישי אמר לי אתה ]פועל לא מתוך פופולריות אלא מתוך שירות לציבור .ההסכם הזה אנחנו נקיים אותו
ואף מעבר לזה החשיבות לקיים את ההסכם הוא בעיקר גם בשבילי שאנחנו בונים את בית התרבות וכדורגל
זה רשום על שמי עם כל הכבוד לחברים ולכן זה רצון שלי לבנות  .גם היינו אצל האדמור מבלז והרב שטיימן
ודיברנו איתם על הנושאים וקיבלנו אור ירוק.
אני יעמוד ועומד מעל כל במה לגבי השיווק של שכונה ה' .דיברתי עם אביגדור בצורה הברורה ביותר שאין
לחתום על הסכם גג בלי אזורי תעשיה ,כסף נזיל לעיר כיתות וכו' .התאריך  .18.8לא קדוש לא תהיה חתימה.
קל להיות באופוזיציה ,יש כל מיני אנשים שרואים כל דבר שחור .אנחנו מכירים את הדמוגרפיה מפלגת
העבודה הביאה את החרדים לעיר זה רשום על שמה ,לא נפתח את ההיסטוריה מאידך גם הליכוד ודני וקנין
לא הפסיק להביא חרדים לעיר ,רמה ב' חפציבה דיור להשכרה רמה ' וכו' .אני הבאתי את הקרקעות
לגולבנציץ??למה סתם להעליל עלי ?.הלוואי שהיו לי את הזכויות של ראשי העיר לשעבר.
השינוי הדמוגרפי יכול להסתדר רק ע"י על ידי הפעולה האמיתית שלכם ושלנו ביחד ובשיתוף פעולה .אלי,
אתה ציטטת אותי ואני יכול להגיד פה מה שכתבתי בהקדשה וכתבתי "אלי אני למדתי לאהוב אותך" אתה
אישיות מיוחדת ,אבל ציטטת גם דברים חלקיים אתם מדבר על דברים גדולים על אחדות וכו'.אני מפנה אותך
לישעיהו וגר זאב עם כבש.
ראש העיר – הצעת החלטה -מליאת מועצת העיר מאשרת את מינוי סגן בתואר לפי סעיף  15ו , 17-של מר
משה שטרית מסיעת הליכוד.
מי בעד ?
( 2אלי כהן ,ריצ'רד)
נגד:
הצבעה :בעד7 :
החלטה מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
ראש העיר – הצעת החלטה -מליאת מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות ומינויים כמפורט להלן:
משה שטרית – ממונה על קשרי חוץ וקהילות וחבר הועדה של תנועות נוער לחלוקת התקציב ושיקום שכונות
חברתי כמפורט בהסכם הקואליציוני.
שלום אדרי – ממונה על מנהלת בית שמש הותיקה ומ"מ ליו"ר ועדת כ"א.
מי בעד ?
( 2אלי כהן ,ריצ'רד)
נגד:
הצבעה :בעד7 :
החלטה מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

ראש העיר – הצעת החלטה -מליאת מועצת העיר מאשרת מינוי מר חיים בן מרגי למשנה ראש העיר.
מי בעד ?
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( 2אלי כהן ,ריצ'רד)
נגד:
הצבעה :בעד7 :
החלטה מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

ראש העיר – הצעת החלטה -מליאת מועצת העיר מאשרת מינוי גב' סטלה וולטר כממונה על הקליטה ויו"ר
ועדת היגוי לקליטה.
מי בעד ?
( 2אלי כהן ,ריצ'רד)
נגד:
הצבעה :בעד7 :
החלטה מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
תודה רבה מאחל לכולם והצלחה מרובה בדרכינו החדשה.
הישיבה נעולה
רשם :דוד וקנין
________________
משה אבוטבול
ראש העיר
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