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 16.7.15מיום  14פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 
 ראש העיר - מר משה אבוטבול   נוכחים:

 מ"מ/סגן ראש העיר - מר מאיר בלעיש  

 סגן מועצת עיר - מר שמוליק גרינברג  

 חבר מועצת עיר -  חדד מר יגאל  

 חבר מועצת עיר - מר משה מונטג   

  חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  

 חבר מועצת עיר  - מר פרנקל אברהם  

 חבר מועצת עיר   -  מר אלי כהן   

 חבר מועצת עיר - מר חיים בן מרגי  

   חבר מועצת עיר   -  מר אליסף ורמן  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי  

 חבר מועצת עיר - מר משה שטרית   

 חברת מועצת עיר -  גב' סטלה ולטר  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס  

  חבר מועצת עיר -  יצ'רד פרסמר ר  

 

 

 

 

 גזבר - מר אריה ברדוגו משתתפים:

 סמנכ"ל  -  מר דוד סיטבון   

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   

 מבקר -  מר יעקב דהן  
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 על סדר היום:

 אישור תב"ר. .1
 לחניון כלי רכב )מצפון למסילה(. 5236בגוש  2 –ו  – 10אישור שימוש בחלק מחלקות  .2

 שאילתא של מר ריצ'רד פרס. .3
 מסיעת הבית היהודי.17 -ו 15.  אישור מינוי סגן ראש עיר בתואר לפי סעיף  4     
 אישור האצלת סמכויות , מינויים ותפקידים לחברי סיעת הבית היהודי..  5     

 א. ממונה על תיק קליטה. 
 ב. ממונה על תיק מורשת ישראל. 
 והקליטה במקומו של מר משה אבוטבול.ג. מינוי יו"ר ועדת העלייה  
 ד. ממונה על הגרעינים התורניים ותנועות הנוער הדתיות. 

ה. מינויו של מר חיים בן מרגי בוועדת משנה לתכון ובניה במקומו של מר יגאל חדד 
 אשר ישמש כמ"מ של מר חיים בן מרגי.

 
  14אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס'  ראש העיר:

 
 אישור תב"רים – 1יף סע

 
. האגף צריך תנאים נאותים 101אגף ההנדסה יקבל מטלות חדשות בעקבות תיקון   ראש העיר:

לעובדים באגף. הייתה בעבר חשיבה לרכז את אגף החינוך  ואגף ההנדסה לבניין 
ה במימון  סכאן. בשלב זה אנחנו  דוחים את הרעיון ורוצים לשפץ את אגף ההנד

 התב"ר.
 

שבה לא ₪ מיליון  55ל לכמעט דאיך יכול להיות שבתקופה שבה הגירעון ג  ריצ'רד:
  מבטל לבית ספרמיליון הנחות בארנונה אתה  30תנים מצליחים לגבות ארנונה ונו

     , מונע את הפגישה עם השינשינים,  סוגר בתי ספר₪ ,  350,000
על ₪  350,000ת לנוער ואתה הולך להשקיע מקרנות הרשות וסוגר את התוכני

מבנה שהוא יותר חדש ממבנה העירייה ומאגף החינוך במקום לתת אותם 
לבני נוער , לחינוך או לרווחה. איך אתה הגזבר , מאשר במצב הכספי הזה , 

 על מבנה חדש.₪  350,000
 

כשהיית ממונה על הרווחה ועשית שיפוצים , לא שמענו ממך  נאום נלהב  ראש העיר:
 צריך להגדיל אותו , ולתת שרות טוב לציבור.כזה. פה זה בנין קטן ו

 
 חדשים . עובדיםזה לא שיפוץ פנימי אלא מרחיבים את האגף. יש  מונטג:

 
המתקן בהחלט מצריך שיפוץ ואני תומך. בפעם הקודמת העלנו את השימוש  אלי:

בקרנות הרשות. ביקשנו שישקיעו כסף מקרנות הרשות במגרש הכדורגל. 
להודעה חדשה. אני אתמוך בהעברה הכספית הזו  יתנו הסברים מכאן עדנ

אם ינתן כסף מקרן הרשות ולטובת אותם אובייקטים שהם לטובת כלל 
 האוכלוסייה בהם מגרש הכדורגל.
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המרמן העבירה את  –מח צבשבוע שעבר היתה לנו התקדמות טובה. חב'  ראש העיר:
. העברנו מהקרנותוגם ₪ , מיליון  1.2מגרש הכדורגל בספורט  חלקה למען

 את המקום הזה למקום יפה. הפוךאנחנו נ
 

למגרש הכדורגל יש עדיפות. ביקשתי לדעת כמה כסף נשאר בקרנות הרשות  שלום:
 ולא קיבלתי תשובה.

למגרש  תמחיים הרוש שמשרד הפנים , דלית זילבר מתנגד אני קיבלתי מידע  
דלית , קיבלה זה משתלב עם כל מה שאתה אומר , ראש העיר.  איך  אז 

החלטה שגויה ואנחנו האופוזיציה נפנה לשר ומקווה שישנה את ההחלטה. 
אני מצטרף לדעתו של אלי ומבקש לתת מקרנות הרשות כספים לצרכים הלא 
חרדיים. נכון נתתם לסימוני כבישים, שבילים להולכי רגל אבל זה לא מספיק 

 , אפשר לגמור את מגרש הכדורגל בכספים אלה.
 

האינטרס שלנו שיהיה מגרש מסודר, גם אנחנו נפנה לדלית זילבר לשנות את  ר:ראש העי
 ההחלטה.

 
פגישה עם עו"ד ברקוביץ בענו קיבלנו את המכתב ביום ראשון כבר ביום שני ק מאיר:

ית תכנס לזה.  זה פרוטוקול להמכתב מוזמן. אין היגיון שד .כדי לטפל בנושא 
ל מבנה שקיבלנו היתה בעבר. היא של רישוי עסקים. ביקשנו לחדש היתר ע

 וצריך לעשות שינוי. עניין של שנתיים.ת.ב.ע  אמרה שאין 
 

 מה זה הרחבה? איפה אתה בונה?  מוטי:
 

 בתוך השטח החום בתוך קווי הבניין.  מונטג:
 

 עובדים חדשים. 12העיר גדלה וקיבלנו אישור ממשרד הפנים לגיוס  ראש העיר:
 

מועצת העיר מאשרת את התב"ר ופתיחת חשבון בנק  הצעת החלטה:  –ראש העיר 
 לתב"ר

 
סכום התבר שאושרר  שם הפרויקט מס תב"ר

 בעבר 
 הקטנה/הגדלה 

 בש"ח
סה"כ סכום חדש 

 בש"ח
 מימון

 שיפוץ והרחבה  702
 מבנה הנדסה

 קרנות הרשות ₪  350,000 0 0

 
 

 מי בעד? 
 

 )אלי( 1 נמנע: 6 נגד: 12 בעד  הצבעה:
 .העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העירמועצת  החלטה:

 
לחניון כלי רכב )מצפון  5236בגוש  2 -ו 10אישור שימוש בחלק מחלקות  – 2סעיף 

 למסילה(
 

מבקשים אישור לשימוש במגרש לא בשימוש השייך למנהל. המגרש  עו"ד גסטוירט:
עלי  רכבת ישראל ויהיה מעבר "ימצפון למסילה ליה הנחל. הביצוע יהיה ע
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שנים לצורכי  5 –תוך התחנה.  בסמכות העירייה להפקיע ל למעל הפסים 
 מגרש חניה פתוח.

 
יש מספר חניונים שיוקמו בו זמנית באזור הרכבת , ע"י רכבת ישראל ועל  גרינברג:

חשבונה. עבר את כל הועדות ולדעתי תוך שלושה חודשים יוקמו. חניון אחד 
כלי רכב. יש לנו הרשאה ממשרד  60 – 50של  ואחרכלי רכב  200של 

עבור תכנון החניון מצפון למסילה בשטח המשקם ₪ מיליון  1.4התחבורה של 
מקומות, צריך להקים גשר להולכי רגל כדי להגיע ,  200 -כ לשעבר. חניון של

לרציף הרכבת . תכנון מסובך. משרד התחבורה מציע שרכבת ישראל תעשה 
 עבור התיכנון. 10%ן. ניתן לנו מיליו 14אותו. העלות הכוללת 

 
בגוש  2 –ו  10מועצת העיר מאשרת שימוש בחלק מחלקות  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 להקמת     חניון כלי רכב )מצפון למסילה(. 5236
 

 מי בעד ?
 

 0 נמנע:  )ריצ'רד(  1 נגד: 18 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 שאילתא של חבר המועצה מר ריצ'רד פרס – 3ף סעי

 
פעמים לחו"ל בפרק זמן קצר למה שהגדיר במליאה נסיעות  4לאחרונה נסע ראש העיר 

פרטיות.  יש לי את הנתונים שלי מנסיעות אלה ואני מבקש לקבל את תשובתכם על כל 
לכל נסיעה נסיעה כמו כן אני מבקש מכל אחד מכם להעביר לי את תשובתו בלבד ובנפרד 

 ושאלה.
 

 מה היתה מטרת הנסיעה לחו"ל?  .1

 האם הנסיעה הייתה לצורך גיוס תרומה? .2

 האם הנסיעה הייתה לצורך גיוס תרומות לחובות ראש העיר מהבחירות האחרונות? .3

 האם גויסו תרומות? .4

האם התורמים קשורים בדרך כל שהיא בפעילות מול העירייה ) הקצאות , ספקים ,  .5
 רות או כל קשר אחר(.קבלנים, רוכשי די

 האם העירייה מימנה נסיעות אלה? .6

 האם התורמים היו שותפים למימון הנסיעות של ראש העיר? .7

 האם ראש העיר מימן את הנסיעות מכיסו? .8

 האם העירייה השתתפה במימון נסיעות אלה לחו"ל? .9

 ראש העיר השתמש בנסיעות הללו במשאבי העירייה באלה מהם? .10

 פרטי או השתמש בנייד של  העירייה? האם ראש העיר לקח טלפון .11

 האם ראש העיר שלנו שילם על השימוש בנייד או שווי השימוש בנייד נוכה משכרו? .12

 האם ראש העיר נסע עם האוטו שלו לשדה התעופה ? .13

 האם הנהג הסיע אותו לשדה התעופה? .14

 האם הנהג קיבל שכר על הנסיעות הללו? .15

 דוע לי שלא(?האם ימים אלו נוקו משכרו של ראש העיר )שי .16
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ידוע לי ששולם שכר לראש העיר בימים אלה של הנסיעות מדוע לא נוקה שכר זה  .17
 משכרו?

 האם ראש העיר הודיע ובכתב על יציאה לחופשה כמקובל ע"י פקודת העיריות? .18

 האם ראש העיר  השתמש בכרטיס אשראי של העירייה? .19

)בתמונות( האם  ידוע לי שבחלק מנסיעות אלה השתמש ראש העיר בתוארו ובמעמדו .20
 נעשתה הפרדה ולא ברור שאסור לעשות זאת כשנסיעתך מוגדרת כפרטית? 

 
ראש העיר רשאי לצאת מתי שהוא צריך לחו"ל. כשיש לי שמחות בחו"ל ואני  ראש העיר:

רשאי לצאת. יש לי ימי חופשה במשך השנה וכשצריך להוריד הגזבר יודע 
א יודע למה אתה חושב שזה לעשות את זה.  הוא קיבל הוראה ממני. אני ל

תרומות לחובות של ש"ס. אין חובות לתנועה. לא קיבלתי כרטיס אשראי 
מהעירייה. כשאני משתמש בטלפון זה לצורך העירייה. לא משאירים עיר בלי 

שאלות ותשובות כשצריכים . הנהג שלי לא מקבל שעות נוספות בגין זה 
ימים אני לא  4עד  – 3רה שהוא לוקח אותי לשדה תעופה. כל נסיעה היא קצ

 בכלא ואני מתכנן עוד לנסוע עם רעייתי לחופשה של מספר ימים.
 

 ואני מבקש תשובות מקצועיות מהגזבר והיועמ"ש . ת לא קיבלתי תשובו ריצ'רד:
 

 בחו"ל.  יהגזבר והיועמ"ש לא יודעים מה עשית ראש העיר:
 

 מסיעת הבית היהודי 15אישור מינוי סגן ראש עיר בתואר לפי סעיף  – 4סעיף 
 

ידוע לכולם שהצטרפו אלינו שני חברים: החבר חיים בן מרגי והחבר אליסף  ראש העיר:
ואר בעירייה דתמו איתנו הסכם קואליציוני שחולק לכם בתוך תאי החורמן. 

וי החברים ונמצא אצל הסמנכ"ל. אני מבקש את אישור מועצת העיר למינ
למספר תפקידים ואני בטוח שיעשו את הכל כדי לחולל מהפיכה בתחומים 

ם חיים ואליסף על כך שאתם  באים כשעליהם יהיו ממונים. אני מברך את
להושיט כתף ולעזור לנו להצליח יותר בתפקידנו. מכאן אני קורא לאחרים. 

ד חברים הם לא סוף פסוק. אני מאמין שאנחנו יכולים להכיל בקרבנו עו
נוספים לתוך הקואליציה . גם שמרנו מספר דברים לאותם חברים שיצטרפו. 

אני חושב שטובת העיר קודמת לכל השיקולים. עברנו כשנתיים מאז 
הבחירות ראשונות והשניות. צריכים להביט קדימה. אני צריך את העזרה 

 שלכם.
פרט ביר. עצם כניסתכם לקואליציה תיתן תנופה להבאת ציבורים נוספים לע

מהמגזר שאתם נימנים עליו. הציבור הדתי לאומי. אני מצפה שישיבות 
נו למיתוג העיר למגזר רייההסדר יגיעו לכאן וישלחו את הבוגרים שלהם. שי

 ישלכם, סכום מסויים. אני מאמין בשלום ובאחדות. אבל השיח הציבור
לראש הקשה חייב להפסק. ברגע שכותבים על הראש העיר באינטרנט "מגיע 

העיר גזר דין מוות" הגשתי תלונה במשטרה .  כותבים על ממלא מקומי 
"תשלמו בחייכם". מילים מסוגלות לרצוח. ברגע שתהייה עבודה משותפת של 

 כל הכוחות ונסתכל לגופו של עניין ולא של איש ......
 שני החברים אליסף ובן מרגי מצטרפים לוועדת הנהלה.

 ולאחר מכן תוכלו להגיב.אני אקריא את המינויים 
 חיים בן מרגי. –סגן ראש העיר בתואר 

 האצלת סמכויות:
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 חיים בן מרגי. –ממונה תיק הקליטה  .1

 אליסף ורמן. –ממונה מורשת ישראל  .2
 חיים בן מרגי במקומו של משה אבוטבול. –יו"ר ועדת העליה והקליטה .3

 אליסף ורמן. –ממונה על גרעינים תורניים  .4

 חיים בן מרגי. –נוער הדתיות  ממונה על תנועות .5

אשר  נה לתכנון ובניה במקומו של מר יגאל חדד שמינוי של מר חיים בן מרגי בועדת מ .6
 ישמש כמ"מ של חיים בן מרגי.

 אליסף ורמן –ממונה על חמ"ד  .7

 אליסף ורמן. –ממונה על מיתוג העיר במגזר הדתי לאומי  .8

 
 מזל טוב. –מאחלים לכם הרבה הצלחה 

 
עשו חוזר מהצייד ויעקב הכין תבשיל טוב.  אדבר על הערך "נזיד עדשים" .אני  אלי:

"ויעקב נתן לעשו לחם נזיד עדשים ויוכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה ".  
הדיאלוג מדהים ביופיו ובמהותו. עשו מבקש מיעקב: "הלעיטני נא מן האדום 

כל. יעקב למרות שמדובר האדום הזה כי עייף אנוכי" בגלל זה הוא מבקש את האו
באחיו ,בשר מבשרו הוא מבקש תמורה את בכורתו. במקום לתת לו את הלחם ונזיד 

העדשים הוא אמר לו אתה תשלם בבכורתך ,  למרות  שהוא רעב. עשו אומר "הנה 
אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה .... ויקום וילך ויבז עשו לבכורתו. הפרשנים 

המרכזית  למכירת הבכורה שהייתה "כי עייף אנוכי". מרבים לנתח את הסיבה 
כשאדם עייף הוא מאבד את האמונה ומסתכל רק על הצורך הרגעי. בימנו משמש 
ביטוי לתיאור החלטות שגויות וקצרות רואי  שנעשות מצורך חומרי דחוף. "נזיד 

מתן דבר פחות ערך תמורת דבר יקר ערך במחיר זול. אני אומר  –עדשים" 
ת , אני מאוד אוהב את חיים ואת אליסף . הם הלכו איתי דרך ארוכה , הם בהתרגשו

אנשים טובים , יש להם כוונות  טובות ואני חושב שהם ראויים להיות מנהיגים 
אבל אני  חושב שהם טועים . לכן אני אנסה להוכיח אותם פה ולא  בישוב הזה.

זה הסכם כניעה של בנימה האישית אלא מתוך עניין שלשמו קיבלנו את המנדט. 
הבית היהודי שנבחרו בקולות הציבור דתי לאומי , המסורתי והכלכלי.  יגיחברי נצ

וזה ויתור על כל ערכי הציונות הדתית אותם הנפתם ואיתם הלכתם במאבק 
במלחמת הדת שנכפתה עלנו. יש בחירה ברורה עם קואליציה חרדית על פני  יהציבור

הם שגילוי הנאות החברים שיתפו אותי בדיאלוג אופוזיציה ערכית ציונית. למען ה
על גבולות הגזרה לשותפים אמת בין הציבור הכללי לחרדי.  ימקיימים ואני חזרת

חזרו על עצמם : "רק כך נקבל את מה שמגיע לנו " . ככה חזר חיים  הנימוקים שלהם
פעם אחר פעם. "רק אם נכנס לקואליציה נקבל את מה שמגיע לנו".  האם 

יהם של תושבי בית שמש הציוניים הם בני ערובה עד למתן לגיטימציה זכויות
אתם חוזרים  –לשלטון החרדי.  הרי אבוטבול והקואליציה מחויבים לכל התושבים 

על זה. אז אתם רוצים לומר שאנחנו בני ערובה של  אבוטבול  כדי שתכנסו 
אבל כבר יש לנו לקואליציה. עוד נימוק נאמר ע"י אחד הנוכחים : "עוד לא חתמנו 

 אוזן קשבת ולבקשתי תיקנו אסלה במוסד חינוכי"  הישג מדהים? ! 
אין בהסכם ולא כלום את המטרות שהצבנו לעצמנו בגוש הציוני ביחד אתכם ובניר 

 אות ייית חול בעניים. המצרשאתה ניסחת אות וחתמת עליו. כל ההסכם הוא ז
 –אותה אנו חיים  היא שלילת הזכויות של הציבור הלא חרדי עד כדי סתימת פיות 

 כאן במליאה ולא נתנו לנו לדבר. מונטג יצא להגנתנו.
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 0.01%שזה פחות ₪  300,000 –כל עניין  הבניה לציבור הדתי לאומי לא יפתר ב 
  ןהותיקועדות לציבור החרדי ברובם . ומתחם ית הממשלתיות מומהתקציב. התוכני

יח"ד לציבור החרדי , אין לי התנגדות לכך אלא אני מדבר על  5000הולך לבנות 
איזון. איך בונים עיר מתקדמת רב תרבותית המכבדת את כולם מתוך אמונה 

חתם את המכתב ששלחנו אמיתית לבניית גשר של שלום.  חיים ואליסף אתם ניס
שה לנהל אופוזיציה כאשר לגוש הציוני אבל קערך לראש העיר. אני חושב שיש 

 יוניים.צמאחורי הקלעים יש מהלכים קואלי
בסיסי  ה . זה מעיד על חוסר אמונ -וטו  -אני רוצה להתייחס לסעיף ד'  בהסכם  

לא מדובר על סגירה. מה זה יש לכם וחוסר תקווה. מי שחושב על הבאת ציבורים.
בנות עוד בית ספר. אותם זכות וטו לא לסגור? למה אין לכם זכות וטו לבנות עוד? ל

איש  2500 –המסכנים שאתם מביאים לתושבים שהעירייה הודיעה ש ₪  300,000
. מאיפה התבוסתנות הזו? אתם רוצים להיכנס 2014 -עזבו את בית שמש ב

אני מבין  אבל תקבלו לבנות! אתם יוצאים מנקודת הנחה שאבוטבול  –לקואליציה 
לא חרדי. זה נראה לא הגיוני. ועל זה אתם והקואליציה הולכים לפגוע בציבור ה

 חותמים?
על נושא המשרות והתארים אני לא מדבר באופן אישי. אני לא ביקשתי לעצמי 

. אני לא ראיתי שום דיון על העלייה ובנושא הזה  אני "קצת" מבין , בשנים שררה
 האחרונות יש ירידת פלאים  בעליה. אני שואל לגבי מורשת ישראל. אתם הצהרתם

עלנו לא הייתה  נכפתהשאתם התשובה היהודית לבנט ואלי כהן. או שמלחמת הדת ש
בה אמת אז אין בעיה עם יהודתם של בנט או שבאמת חושבים שמורשת ישראל הוא 

לא מרכיב ביהדות כי אתם מפקירים את היהדות בידי אנשים שהם לא יהודים או 
 אנטי יהודים.

 
 אל תכניס לי דברים לפה. אני אמרתי שהם לא יהודים?  ראש העיר:

 
משקיע במורשת ישראל יותר מאשר  , קרן שמש שבראשותי והקרדיט למאיר מלכה אלי:

 עיריית בית שמש.
 האם יש הסכם סודי נוסף חתום שאתם לא מציגים  אותו כאן. 

 
 אין. ראש העיר:

 
 יש הבהרה.  אליסף:

 
ורה של ויתור טוטלי יהודי( יש פה הצהרה מאוד בראני הזהרתי אתכם )לבית ה אלי:

וערכית מכל ערכי הציונות הדתית.  יש פגיעה משמעותית בכל רבדי ונסיגה מהותית 
החיים כולל ויתור נוכחות רבנים ציוניים , כשרות , מקוואות בתי כנסת ועוד. אתם 

יש ערכים נבחרתם בקולות הבית היהודי וגם בקולות הציבור הכללי. לגוש הציוני 
בפני עצמו. יש כבוד גדול להיות באופוזיציה ולהגן על הזכויות ולהצביע עניינית על 

פי הצורך. אני קורא לחברי לחזור בהם מהסכם הכניעה לכבד את המנדט שניתן 
מה הם  ך לכם. אדוני ראש העיר שלחת לי שליחים , כיבדתי אותם. הגדרתי להם ול

 ת שמש .היסודות לקיומה של חברה אחת בבי
שלחנו אליך בניסוחו ש מה שאתה אומר , תן תשובה בכתב למכתבלאם אתה מתכוון 

של אליסף לפני שנה וחצי. משה , אני קורא לך לבטל את ההסכם, אל תקנה את 
 הבכורה בנזיד עדשים.
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אני מסכים אתך ,  ראש העיר , צריך לגדוע ת כל מה שכתוב ברשתות החברתיות. לא  שלום:
 ו דברים כאלה.יתכן שיכתב

אנשים , וזה לא סותר את העובדה שבארנונה היא מכת  10לגבי ההפגנה , שיהיו 
בוע, זה לא סותר טמוות לעיר הישנה. זה לא סותר את העובדה שהסירה עומדת ל

את העובדה שלעירייה יש גרעון אדיר. לגבי ההסכם. אם אתם רוצים באמת ובתמים  
 תנו לנו לגור ונחיה אתכם בשלום. –שיהיה פה שקט , בקשה אחת פשוטה 

 
 תוציא היום שיווק. ארנרייך:

 
אם חילוניים , ותיקי בית שמש שבנו את העיר הזאת , שילדיהם יוכלו לקנות דירות  שלום:

על הרחבת הקואליציה. בלי  רה' במחיר למשתכן אז יהיה אפשר לדב -בשכונה ב' ו
בקשים דבר ולא חצי דבר. בלי שום תפקיד. אני חוזר למכתב של אליסף כתב. לא מ

 התנאי הזה לא ניכנס.
 

למה שלא יכתבו עליך ?  יש  .ראש העיר , אתה מתפלא שכותבים עליך בפיסבוק מנשה:
התושבים של בית שמש.  ה ממדר את את האופוזיציה את דראתה ממשמשטרה . כ

 אני מגנה כל סוג של אלימות. בןמרגי אמר מההתחלה שרוצה להיכנס לקואליציה
לארבע שנים זה לא ₪   300,000אבל אני מתפלא על אליסף. אתה חצית את הקווים. 

אתה  לא  ה מש שלך בגב.מספיק לעיתון אחד. זו בגידת עצמית. אתה יורה לחברים 
 ראש העיר של כולם.

 
 . 38לכן אני בונה את אולם ספורט בברנקו וייס ,  בונה את כביש  ראש העיר:

 
כי בן מרגי לא היה אמין, אם אתה באמת רוצה לשרת ציבור  אין  אני פונה לאליסף מוטי:

לך מה לעשות עם האנשים שיושבים כאן. הם אנשים גזענים. הם רואים רק את 
תוך  .טובתם. כשהייתי ממונה על התחבורה הרימו אלי טלפון על דו"חות של גזל

 .שם ומנעתי את זה. אני נבחר ציבור של כל התושבים הייתי שתי דקות 
 יח"ד מתוכננות לציבור אחד בלבד. 25,000אל תעשה את הטעות הזו.   אליסף

 לא יהיה טוב ציבורית. ךאבוטבול גם אם תקנה עוד אחד ושתיים דינ המש
 

 :אני רוצה לגנות כל מקרה של אלימות ומקומו בכלא. כשקאת לי בהמה...... ריצ'רד 
 

ת הייתה התנגות בהמית מול אני אמרתי אתה מתנהג כמו בהמה, ההתנהגו ראש העיר:
 ילדים קטנים. צרחת כמו שאף אחד לא הבין.

 
אני הבן של קלמונס ואלי ז"ל שחינכו אותי ולא צריך ללמוד מאף אחד. אני  ריצ'רד:

מעדיף להיות בין בהמות ולא בחברתך. אליסף אני לא מצליח להבין היום את 
שאתה סולד מדרכי ותראה לאן אתה  ההתנהגות שלך. כתבת לי בווטצאפ

מצטרף. כשישבת על הכסא הזה אמרת  דברים איומים ונוראים על מה 
שקורה פה ופתאום תמורת נזיד עדשים אתה חוצה את הקו לצד השני. 
הסכום הזה והתארים האלה היו בקדנציה הקודמת. אתה אליסף בלי 

באותו לילה  להתבייש עושה את הצעד הזה , אני רוצה להזכיר לך שיחה
שאלי חתם עם בנט . באותו לילה עליזה בלוך קוראת לי ולשלום , אני יושב 

אצלה בבית ואני מתקשר אליך ואני אומר לך שעליזה מבקשת שתבוא אליה 
הביתה , אמרת לי תשובה קרה: "אני לא שייך אני נמצא עם אלי ואני לא 
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א היום שאת אותו מתכוון לבא" לא ידעתי מה להגיד לעליזה.  אני לא מתפל
מקרה אתם עושים לאלי. אתם שייכים לרשימה משותפת שנקראת "בית 

 שמש חוזרת". אתם חתומים בחוק על רשימה משותפת שיש בה כללים.
 

ריצ'רד , מה שאמרת זה שקר. אלי , בא תעיד בבקשה אם בלילה שריצרד  אליסף:
 מדבר אני הייתי אתך או עם עליזה .

 
דברי. תענה לי אחר כך . אתה שכנעתי אותי כשאני התנגדתי אני עומד על  ריצ'רד:

אתה כתבת מכתב להוציא מכתב לראש העיר ללכת ולוותר ולחכות לתשובה. 
מדהים , ערכי שמבקש מראש העיר להושיט יד לכולנו. אני אמרתי לך אם 

הוא אומר כן אני מוותר על כל הדברים שלי , אולי אני לא אשב אתך ביחד 
מתנגד לדבר. אמר לך אלי עד היום לא קיבלת תשובה למכתב אבל אני לא 

הזה. אתה מצפה שתקבל שקל או דבר ממה שהוא מבטיח לך. אני מבטיח לך 
 על הערכים שלך. תאת היום הזה כי ויתר שאתה תקלל

אני רוצה לשאול את היועמ"ש אם מותר לנו למנות עוד סגן. אני לא בטוח  
 שמותר.

מרגי , מפקירים את הציבור הציוני והממלכתי דתי אליסף , אתה וחיים בן  
של מורשת ₪  300,000בעיר ונוטשים אותו בעד בצע כסף. ככה אני קורא ל 

ישראל שאתה לא תקבל אותם , ולא יהיה סמכות לוטו. ביום הזה עשית 
מעשה אליסף , נטישת כל ערך ציוני , נטילת הדגל  , נטישת היושרה , אתה 

ה ואתה מצטרף אליו. עם כל הדברים הקשים שלי אני ביקרת את השלטון הז
אומר לך המקום שלך הוא בקרב הציבור הדתי לאומי ,חילוני וציוני שאכפת 

לו,  מבית שמש מהערכים ולא להצטרף לשלטון מושחת. אתה מצטרף 
את כל הציבור הציוני והדתי הלאומי שפגע בתנועות  נוער  ירלשלטון שמד

 ובתי ספר.
ר הזו תמכר על פי הצעדים שלך , אני מציע לך שנה את דרכך ושל מאיר , העי  

 אליסף ושל בן מרגי.
 

לא הופעתי כי המעשה היה באוויר הרבה זמן. הבית היהודי בבית שמש  שטרית:
צריכה לעשות חשבון נפש . שלושה מאורעות משמעותיים בהם שונו כללי 

 המשחק ע"י המפלגה הזו.
 

 כמפלגה החלטנו לתמוך בה .כשעליזה נכנסה למשחק ואנו  .1

כשהחליטו לסיים סקר שכולם הסכימו עליו כי כך החליט החבר של יאיר לפיד  .2
 )בנט(.

 אחרי הבחירות כשהחלטנו להוציא את המכתב שלא כולם הסכימו עליו. .3
 ברגע שאתה נמצא במחנה יש לך מחויבות לכלל החברים גם אם לא מסכימים איתך . 

הציוני" לא קיים. אני רוצה להאמין שהמחנה החרדי לא מבחינתי המושג הזה "המחנה 
 יהיה קיים אלא יתפצל לקבוצותיו כי צריך לנהל עיר והיום הוא לא מנוהלת כמו שצריך.

 מאוד נמוך כדי להכניס לקואליציה לכן כל מפלגה שתרצה להצטרף רף עתם באתם ק      
ם הצטרפתם על הרבה לדרוש שינוי משמעותי תקבל שלילה. כי אתותבא לקואליציה 

פחות וכנראה אתם תהיו המפלגה היחידה בקואליציה עד הבחירות.  וזה משאיר לכם 
 הרבה מאוד אחריות ותצטרכו להביא הרבה מאוד הישגים. אני מקווה שתצליחו.
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אני מברך אותך ראש העיר על הובלת המהלך ואת חברי אליסף וחיים בן  שמוליק:
זה יתרום רבות לחיזוקה של העיר ולהרבות  מרגי על הצטרפותם לקואליציה.

אחדות. אני פונה לכל חברי שנשארו באופוזיציה וקורא לכם  לעשות את 
נימנע הגירה שלילית אני רוצה להודות והצעד הזה דבר שיגביר אחדות בעיר 

 באופן אישי לך אלי כהן ולך שלום אדרי ולסטלה על  דיון מתורבת.
 

ראש העיר הביא  .המהלך שהוביל בהרבה סבלנות מברך את ראש העיר על מונטג:
להנהלה את הבקשה הזו לפני מספר חודשים. אני ביקשתי להמתין ולנסות 
לצרף סיעות נוספות. ראש העיר כיבד את זה בסופו של דבר זה לא צלח. חברי 
סיעת הבית היהודי הבינו שהם משרתים ציבור ולא את עצמם.  יש לציבור 

ייני חברה ותרבות. מי שבפנים משפיע , נ, עמותות, ע שלהם צרכים , מוסדות
 אלה כללי הדמוקרטיה.

 
מצטרף לברכות לראש העיר לאליסף ולבן מרגי. הם אנשים אמיצים הם  שמעון:

 חושבים שהם עושים את הצעד הנכון למען הציבור שלהם.
 

זה אתם.  –זו מערכת לא קלה וכואבת. מי שיוצר את מה שקורה בעיר  מאיר:
מה שקורה בשולחן הזה. התקשורת שיושבת פה  בשבים נגררים רק סביהתו

  םות מציגה מה שצריכה להציג. אני שמח שהצטרפתפמנפה מה שצריכה לנ
צטרפו. שלום אתה יכול לעזור. ציפינו שתכנסו. אני שמח יואני אשמח שכולם 

שבאתם לשרת את הקהילה שלכם, אני מכיר את היכולות של בן מרגי ושל 
 .אליסף

 
ביומיים האחרונים ספגתי דברים קשים מאוד בטלפון , הודעות קוליות  חיים:

וברשתות השונות, יש כאלה החושבים שיש להם טבו על הדעות ועל 
אחד שנמצא פה. אני מעריך כל המחשבות ועל העמדות. אני עדיין חבר של 
שבוע שבועיים.  בתוךולא בחטף מאוד את אלי כהן. עשינו את הדברים לא 

עשינו את הדברים מתוך מחשבה שקולה.. ישבנו בכל פורום אפשרי. אני לא 
מכיר פוליטיקאי שיחתום על הסכם פוליטי בצורה הזו. לא הלכנו בצורה 
פוליטית , הלכנו באמת כדי לדאוג לבית שמש ולטובתה, עשינו חשבון נפש . 

לא  ישבנו עם כל התשיעייה וניסינו לשכנע. ואחרי כל הדברים האלה דעתי
השתנתה, עשינו את הדברים מתוך ראיה שקולה , מה יצא לנו מהישיבה 
באופוזיציה . מה נשא עד סוף הקדנציה ומה אפשר לעשות וזה מה שהכריע. 
אנשים אומרים  לי בוגד. גם אנשים שלא מכירים אותי. האם אתם חושבים 

לה כא אין ?כנס לקואליציהישכל הציבור הציוני בבית שמש חושב שאסור לה
אנשים שמכירים אותי ,  ?אנשים שחושבים שכן צריך להיכנס לקואליציה

מעטים, שאמרו לי שלא הייתי צריך לעשות את הצעד הזה. רוב האחרים 
אמרו לי כל הכבוד על האומץ בהצלחה!  זה אנשים שרוצים את טובת בית 

אבל מעבר למה שכתוב  , שמש. אפשר להתווכח על ההסכם הזה, נזיד עדשים
כם הזה אני מחפש אחדות ושותפות וזו התקווה שלי. דווקא בימים אלה בהס

, ימים של אבל וחורבן זה הזמן שלנו להרבות אהבה ויהיה מקום לאחדות 
בעיר ומקווה שיהיה פתח למפלגות אחרות. זה המפתח להביא ציבורים 

 צג את כל הציבורים.ינוספים. אני מ
 

מבחינתי האישית ובמובנים מסוימים לעיר בית שמש זה קו פרשת מים ואני  אליסף:
רוצה להסביר ולנמק את הצעדים שעשינו.  לפני שבוע פרסם ציון סולטן על 
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איש שעזבו את העיר. חברים אישיים שלי מודיעים לי שעוזבים  2500אותם 
מאוד ם על עזיבת העיר. הרבה יאת העיר אנשים הכי חזקים בקהילות מודיע

קשור לתחושה ולא לעובדות. השאלה מה נכון לעשות בזמן הזה. בשנה וחצי 
האחרונות נאבקנו שכם אל שכם. עשינו כל מה שיכולנו. ניסינו לעצור לכוון.  
כל אחד צריך לעשות חשבון נפש. נכון לא כך קיווינו שיהיה , אבל מצד שני 

ה : "חולה שיש בו אנחנו במצב של להיות או לחדול . יש לזה ביטוי בהלכ
סכנה"  מה שמאפשר מבחינה הלכתית לחלל שבת. כתוב בהלכה מי שהולך 

והרב שעונה לו עושה  הלשאול את הרב האם מותר לחלל שבת הוא שוט
מעשה יותר חמור. אנחנו במצב של "חולה שיש בו סכנה". השאלה  מה נכון 

לי  לא אכפתלעשות ? מה פופולרי לעשות? אני לא פוליטיקאי גדול . לכן 
לי אכפת אם לאמא שהולכת עם  מההשלכות הפוליטיות ממה שאני עושה.

הטיולון יש מדרכה בדרך לגן או שאין. והחשבון נפש שלי מביא אותי 
להחלטה ברורה , היכולת היום להשפיע במשהו על התושבים הקיימים בעיר 

 ואולי להביא תושבים חדשים וזה לא מספסלי האופוזיציה .
"הכתובה" הוא שזה ההסכם .אני בתקווה שמשא ומתן עושים באמונה 

נכנסת לארון ועכשיו  תהייה עלינו החובה להוכיח שאנחנו לא סקטוריאלים, 
ושהעיר מהווה עתיד חיובי לתושבי העיר הקיימים ולתושבי העיר החדשים 

₪ , מיליון  20הם טיפה בים. גם אם היה לי ₪  300,000ש שיבואו. נכון 
₪. מיליון  100 -שמצות שלנו של היושבים כאן עכשיו יותר חזקות מהה

ימים  9אמירות חיוביות שלנו מכאן חזקות מכל תקציב שיכול להיות , אנחנו 
לפני חורבן בית המקדש בגלל שנאת חינם , אני מרגיש איום ונורא , כשאני 

. אני במנוחה ונחלה ושוברים לי אותולשטיבלך נוסע עם דגל ביום העצמאות 
מרגיש איום ונורא כשאני שומע התבטאויות שלקחו אותי לתקופות אחרות 
בהיסטוריה של העם היהודי ביחס לציבור החרדי .  אני מרגיש שאני לוקח על 
הראש שלי קצת מהמידה של אהרון כשהיה ריב היה נכנס באמצע והיה 

נחנו מקבל מכות מפה וגם מפה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיוכיח לי שא
לא טועים ויש סיכוי לפעול אחרת ויש סיכוי לעיר בית שמש. כמו שאמרתי 
משא ומתן עושים באמונה ואין לנו כוונה להיות עלי תאנה של אף אחד וימים 

, ריצרד, כי אין פה בצע כסף , לא משכורת ,  נקיותיגידו. אני נכנס בידיים 
ה שאנחנו מזיקים סא. אם אני אראיולא הטבות ולא תנאים. לא נדבקתי לכ

לא אשאר יום אחד. חברי האופוזיציה יש לכם כוחות אדירים וניסיון לעצמנו 
שנים במצב שבו  5לעשות דברים בעיר. בואו נחשוב איך לא נהיה בעוד 

 הסירה כבר טבעה.
 
 .שטרית עזב את הישיבה 
 

ל אנחנו לפני חודש אב שבו חרב בית המקדש בגלל שנאת חינם ויבנה בגלראש העיר: 
אהבת חינם. לגבי מה שנשאל פה , הלכתם עם אלי. בזמנו אני זוכר שתנועת 

ש"ס הלכה עם הליכוד עם ביבי בקדנציה שלו ולא הוא זכה אלא אהוד ברק. 
ם גדול של הליכוד בבית שמש. כי המערך היה מוקצה מחמת עהיה עלינו ז

אתכם אמר הרב עובדיה תגידו להם שהלכנו  .מיאוס. שאלנו את מרן עובדיה
 הלכו  לבחירות לקואליציה ולא לאופוזיציה. לכן חברים יקרים , נכון שהם

מותר להם לבדוק דרכים נוספות כדי לשנות  רתםלא נבחשאתכם וברגע 
 דברים בעיר.

 



 בס"ד                  

                                                                        
 

                   16.7.15                       12 

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 שמש -קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
  02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

 לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

 
 
 

אמר מנהיג מאוד דגול המנוח מנחם בגין : "טובים קשיי השלום מיסורי מלחמה" אמר 
 לאחר השלום עם מצריים. 77בשנת 

למרות שישנם כאלה שאוהבים מלחמות אנחנו נבחר בשלום . הרצון להציג את העיר באור 
שונה כמו שאנחנו רואים היום אצל החברים זה הסיכוי שלנו להבריא את העיר ומי שעושה 

 אחרת נמשל למי ששותה מים מלוחים מהים.
 

עוד שבוע ישכחו , לסיום, מה שעשו כאן זה שלום של אמיצים , כי בסופו של דבר מהפגנה 
מה שעשו בקואליציה , פעילות לציבור שלהם וזכותם  עוד שבועיים לא יכתבו. אבל מי

 לעשות לציבור שלהם כי אתם תעשו לציבור שלכם.
 לא שררה אני נותן לכם , עבדות אני נותן לכם אבל אתם ראויים לכך .

 
סגן ראש העיר בתואר אישור מיניו של מר חיים בן מרגי  כ  הצעת החלטה: –ראש העיר 
  15לספי סעיף 

 
 מי בעד ?

 
  0 נמנע:  6 נגד: 12 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
אישור האצלת סמכויות , מינויים ותפקידים לחברי סיעת הבית היהוד לפי סעיף  – 4סעיף 

17 
 

מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות , מינויים ותפקידים  הצעת החלטה: –ראש העיר 
 לחברי סיעת הבית היהודי כמפורט להלן:

 
 מר חיים בן מרגי. –ממונה על תיק הקליטה  .א

 מר אליסף ורמן –מ"ד חממונה על תיק מורשת ישראל ו .ב

 במקומו של מר משה אבוטבול . כיו"ר ועדת הקליטה  מינויו של מר חיים בן מרגי .ג

 מר אליסף ורמן. –גרעינים התורניים ממונה על ה .ד

 מר חיים בן מרגי .  -ממונה על תנועות הנוער הדתיות  .ה

מינויו של חיים בן מרגי כחבר בוועדת משנה לתכנון ובניה  במקומו של מר יגאל חדד  .ו
 אשר ישמש כמ"מ של מר בן מרגי.

 מר אליסף ורמן. –מחזיק בתיק מיתוג העיר במגזר הדתי לאומי  .ז

 הצטרפותם של מר חיים בן מרגי ומר אליסף לוועדת ההנהלה. .ח
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 מי בעד ?
 

 0 נמנע: 6 נגד: 12 בעד: הצבעה:
 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:

 
 

 הישיבה נעולה.
 
 

 סמנכ"ל  –רשם: דוד סיטבון 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ________________       ____________ 
 משה אבוטבול            דוד    סיטבון      

  ראש  העיר            סמנכ"ל ומרכז הישיבות 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  


