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 36.6.52מיום  15פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס' 

 

 ראש העיר - משה אבוטבול מר  :נוכחים

   סגן ומ"מ ראש העיר  - מר מאיר בלעיש  

 סגן ראש העיר - מר שמואל גרינברג  

 חבר מועצת עיר -  מר דוד ויינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   

 חבר מועצת עיר - מר  מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  משה מונטג  

 חברת מועצת עיר - גב' ילנה פרוקולוב מר  

 חבר מועצת עיר - מר אלכס שלפצ'נקו  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 חבר מועצת עיר - מר ריצ'רד פרס   

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

  

        

   

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן חסרים:

  חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

  

   

 מנכ"ל - עו"ד מתי חותה  :משתתפים

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון  

 גזבר - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש - עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר -  מר יעקב דהן   
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 על סדר היום: 

 

 .26.5.13. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 1

 .13.6.13ם מיו 83מס' -.ו6.6.13מיום  82פרוטוקול ועדת כספים מס'  .2

 , 89,  85,   82. אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות ופרוטוקולים של ועדת משנה להקצאות מס' 3

    91 ,92 ,93 ,94 ,95. 

 .10.6.13, ומיום 10.2.13. אישור פרוטוקולים  ועדת שילוט מיום 4

 .33מס'  . אישור פרוטוקול ועדת תמיכות1

 פרס: יבנה היכל התרבות על פי החלטת מועצת העיר ותחודש .הצעה לסדר יום של ח.מ. מר ריצ'רד 6

 בניית ההיכל באופן מיידי כשרשות העתיקות והגורמים                                                            

 ם המקצועיים הממלכתיים )קרי:רבנות וכו'( הם הגורמי                                                           

 היחידים הרשאים לבדוק את הקשור בממצאים ארכיאולוגים.                                                           

 א לא תהיה שום סמכות במקום.שלאתרא קדי             

  

 . הענקת מילגות לימודים למצטיינים )ע"פ הצעת ח.מ. ריצ'רד פרס(.7

        ד למר יהונתן פולארד.. הענקת אזרחות כבו8

 
 

 51אני  מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס'  ראש העיר:

 

  36.1.52אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  – 5סעיף 

 

 סעיפים של עמידר? מה זאת אומרת. 7יש  בפרוטוקול לפחות  ריצ'רד: 

 

 לחודש.₪  30 10,20זה אנשים שמשלימים שכירות לעמידר  ויינר:

 

 מי זה האדם?₪  937,000יש פה  הנחה של   מוטי:

 

 אתה יכול לבוא למחלקה..... וינר:

 

 לא מבקש את השם..₪ מיליון  1 –לא ! תן הסבר למה נתתם הנחה של  כ  מוטי:

 

בעקבות תביעה משפטית ארוכת שנים  של אחד הסוחרים באזור תעשיה צפונית. כולם מכירים  אריה:

עם היועמ"ש שלו והיועמ"ש שלנו. שורה תחתונה הגענו לפשרה בבית  אותו. ישבנו שנים איתו 

 המשפט וחתמנו על הסכם. הפרטים אצל מיקי. 

 

 שום בקשה של הנחה ומחיקה לא נמחק לפני שמשרד הפנים בוחן לגופו של עיניין. וינר:

 

 .26.5.13: מועצת העיר מאשרת את הפרוטקול של ועדת הנחות  מיום הצעת החלטה –ראש העיר 
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 מי בעד ?

 

 )נתן,לרנר,מוטי(  3 נמנע:  0  נגד  14 בעד  הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 

 52.6.52מיום  82ומס'  6.6.52מיום  83: פרוטוקול ועדת כספים מס'  3סעיף 

 

 יש הערות ? ראש העיר:

 

 למה ?  -₪  12,000סככת הצללה  –חינוך חרדי   מוטי:

 

 קיבלנו תב"ר ממשרד החינוך לילדה נכה לטובתה בבית ספר בית יעקב. גרינברג:

 

 

 לאן זה  ? -₪  120,000 –מזגן  מוטי:

 

 החדש של האתיופים. מרכזלזה כסף שהגיע  ויינר:

 

תקחו ילדים חרדיםאין לי שום בעיה ש ₪ . 82,600חינוך חרדי, שיעורי שחיה בסך  – 9סעיף  מוטי:

לקיטנות ..... למה אתם לא הולכים לביאליק לנרקיס לקחת את הילדים , וזה מצווה גדולה ,  

 .האתיופים.  למה כל המליאה אתם מעבירים מאות אלפי שקלים רק לציבור אחד 

 

לים, בכי כשלא מוכרים בחוק לקבל יותר אז עושים בצורה הזאת. הממ"ד והממלכתי מק ראש העיר:

 שאל את הממונה של המח"ר.ת  

 

יש בספר תקציב בחינוך החרדי כסף עבור השתתפות בשיעורי שחיה, בחינוך הממלכתי  גרינברג:

 והממ"ד מקבלים ישירות  דרך מ. החינוך לכן זה מעוגן בספר התקציב ועדיין מקבלים   

 הרבה פחות.  

 

שליש. אני רוצה להבין  2ם משלמי .יהחהציבור הממלכתי משלמים השתתפות הורים לש  ריצ'רד:

 אירוע תערוכה. האירוע לא עלה₪  40,000דוברות בית האומנים  – 7, 6 ,5בסעיף   

 ₪. 40,000ך הדוברות עולה ייתי בשלושתם איה₪.  2,000  

 

העירייה עשתה מעשה יפה. ועשינו תערוכה בין כל האמנים של בית שמש מכל המגזרים  ראש העיר:

"שלום בית שמש" אחווה ושלום ורעות" הגיעו בערך –בתערוכה כאשר הנושא המרכזי   

 יצרות. כדי להביא את אותם  100-איש להשתתפות ובנוסך לזה הגיעו כ   1000 –כ    

 אוכלוסיות.אנשים היינו צריכים לעשות שרותי דוברות בקרב אותם   

 

 4.../       ₪ ? !  40,000  ריצ'רד:
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רות לחלוקה באותו יום, מודעות בכל העיתונים. תרצה תקבל גם נעשתה חוברת של היצ ראש העיר:

  את החוברת. אתה מוזמן לקבל את כל החומרים.  

     

,  81,   83אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות ופרוטוקולים של ועדת משנה להקצאות מס'   3

89 ,95 ,93 ,92 ,99 ,91. 

 

 .82בבקשה פרוטוקול  –אתם רוצים לאשר כל פרוטוקול בנפרד  ראש העיר:

 

 

 למה מביאים פרוטוקול שנה אחרי שזה קרה ? לרנר:

 

להעביר את הפרוטוקול  ורהכל פרוטוקול של ועדת מקצועית עובר לועדת משנה ומיכל שאמ ויינר:

 שכחה להעביר. גילנו ששלושה פרוטוקולים לא העבירה לנו. 

 

גים שיתקנו את כל הנזקים. מיקי , עמותת מבקשי השם עשתה הרבה נזקים ואתם לא דוא מוטי:

 תה נותן לעמותה לפגוע בגן ילדים.ואמשאירים לכך כתב שיפוי  

 

 עונה לך "במידה ולא יעמדו בדרישות ...." 5סעיף  ראש העיר:

 

 הם לא עמדו בדרישות.  מוטי:

 

 מלפני שנה תוקן. טופל. ראש העיר:

 

 עמותת בית יעקב הפכו להיות אינפריה.  מוטי:

 

 רוצים לעשות הצבעה על סעיף סעיף.  ד:ריצ'ר

 

 סעיף. הסעיף הוגדר כל הפרוטוקולים ביחד. כרגע אמר ראש העיר ר ההצבעה היא פ עו"ד גסטוירט:

 פרוטוקול פרוטוקול וזה בסדר לא צריך מעבר לזה.  

 

 אני ביקשתי ממבקר העירייה לעשות ביקורת על כל סוגיית ההקצאות והקריטריונים אני מצפה נתן:

לקבל. השאלה שלי היא: יש פה עמותות שאנחנו לא מכירים אותם , כמות לא מבוטלת של גנים  

ובתי ספר האם בטוח שיש תלמידים שם, אני יודע על עמותה שקיבלה שלושה דונם והיא לא  

 קיימת בכלל ברמה א'. אני אחשוף את הדבר הזה בעיתו ובזמנו. 

 

 יש מידע שהציבור יודע ונעלם מעיני אם שאפשר  כך ומביבנוהל הקצאות יש הליך פ עו"ד גסטריוט:

העירייה יובא לידיעת העירייה. לכן ההליך ארוך ומחייב פרסומים. אם יש מידע אני מבקש   

 לגבי מוסדות חינוך כל מבנה עירוני אנחנו מקצים למוסד שמחזיק בסמל  .לקבל אותו  

 מוסד של משרד החינוך.  
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 82מי בעד פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  עיר:ראש ה

 )נתן , לרנר, מוטי, ריצ'רד( 4 נמצע:  0 נגד 13 בעד  

 

 85פרוטוקול  ראש העיר:

            

 מבנה על גג , על איזה גג ? של בית? בונים על גגות של בתים ?  מוטי:

 

משמש סמינר שנפתח מדובר במבנה של בית ספר ממלכתי שבנה תוספת על הגג ו  עו"ד גסטוירט:

 ע"י אותו בית ספר.   

 

 מאיפה כל הכסף. -רבה מנ"דים  היש פה   מוטי:

 

קרוונים, 20 – 10 –. כל שנה מקבלים למעלה מ במימון הקרוונים  םכן אנחנו משתתפי  גזבר:

 על כל קרוון ממשרד החינוך.₪  70,000 –כ    

 

₪ .  70,000ועל כל כיתת בית ספר ₪  120,000אנו מקבלים הרשאה כל כל כיתת גן  גרינברג:

תוסיף לזה עלויות  .לגן₪  128,000לכיתה ₪  75,000עלות בפועל כמו במכרז האחרון   

ובהרשאה להעלות  70,000 –של מנהל הפרויקט והוצאות נלוות אנחנו מגיעים לכיתה מ   

 לכיתה, התשתיות על חשבון המוסד.₪  90,000בפועל   

 

ם מודעה שהתלמידים יפסיקו ללמוד בקרוונים. תראה תשמ 2008ירות אתה זוכר שהבח  מוטי:

 שנים קרוון ועוד קרוון. 5אחרי   

 

 קרוונים נבנה עוד בעתיד. 120 –כיתות הורדנו כ  120 –ברוך השם בנינו כ  ראש העיר:

 

 85מי בעד פרוטוקול מס'   

 )לרנר , מוטי,ריצ'רד( 3 נמנע 0 נגד 14 בעד  

 

  89קול פרוטו ראש העיר :

 

איך זה  –סיום משוער שנתיים. אתם מבקשים שישלימו את הבניה בחופש הגדול  –סעיף ה '  מוטי:

 מסתדר.

 

שאר הדברים יעשו בשאר החופשות. לא  .דורשים מהם שבחופש הגדול יעשו את השלד ראש העיר:

 על חשבון הילדים.  

 

ת חן "העמותה מעוניינת לקדם בהקצאות , אתם נותנים לאנשים להתעשר. לעמותת נחל  מוטי:

 מבנה נוסף בשטח שיכלול גם מקום לחלוקת מזון וגם אולם קידושין עבור אירועים.  

 

 .םאולם אירועים לנזקקיות"ת  ,בשורה קודם כתוב: מקוה ראש העיר:

            /...6 
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 ההחלטה היא שלא מאשרים את זה.  מונטג:

 

 למה אין בניה לבנות הספרדיות.  ריצ'רד:

  

 בונים קומה נוספת. –בונים להם בבית ספר חיי שרה  ראש העיר:

 

 שהבאת פה לבנות הספרדיות. ליטאים. תראה לי כיתה אחת –ה חיאתם נותנים לפת  ריצ'רד:

 

נו והאשכנזים נמצאים במנ"דים אצלנו בבנייני פאר: בנות הדסה , יחיי שרה, הם בונים. אח ראש העיר:

 בנות חייל. לאשכנזים לאט לאט בונים להם. חיי שרה , חינוך עצמאי   

 

  89מי בעד פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 

 

 )לרנר, מוטי,ריצ'רד,נתן( 4נמנע:  0 נגד 13 בעד:

 

 95ראש העיר: פרוטוקול  

 

 .אין הערות 

 

 91מי בעד פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 

 

 )לרנר, מוטי, ריצ'רד, נתן( 4 נמנע:   0 נגד:  13 בעד:

 

 93יר פרוטוקול ראש הע

 

  92מי בעד פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 

 )לרנר( 1 נמנע:  0 נגד:  16 בעד:

 

  92ראש העיר: פרוטוקול מס' 

 

  '93מי בעד פרוטוקול ועד הקצאות מס 

 )שלום, מוטי( 2  נמנע:   0 נגד:  15 בעד: 

 

  99ראש העיר פרוטוקולים : 

 

 94מי בעד פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 

 

 )לרנר( 1  נמנע: 0 נגד:  16 בעד:

 

 91 פרוטוקול  –ראש העיר 

            /...7 
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 למה בנית חב"ד באמצע שכונת סביון .  ריצ'רד:

 

     מ"ר 500 –מ"ר  ל  2000 –יש החלטה יקצצו מ  ראש העיר:

 

  95מי בעד פרוטוקול ועדת הקצאות 

 

 )לרנר(. 1 –נמנע  )ריצ'רד רק להקצאה של חבד( 1  נגד:   16 בעד:

 

מועצת העיר אישרה את פרוטוקולים של  ועדת ההקצאות ופרוטוקולים של ועדת משנה  :החלטה

 . 82,85,89,91,92,93,94,95להקצאות מס'   

 

 50.6.52ומיום  3.5205.אישור פרוטוקול של ועדת שילוט מיום  – 9סעיף 

 

  אילנה עזבה את הישיבה 

 

 מכים לאשר שילוט.המליאה היא היחידה שמוס עו"ד גסטוירט:

 

 * גקי עזב את הישיבה. 

 

כרגע ישנן בקשות לאישור על מבני מגורים. חוק העזר נותן לנו את סמכות לשמור על צביון העיר ונושא 

ור על תליית שלטים על מבנה מגורים. אני ממליץ בכל סשחל אי ים שבדקתי מצאתושל אסטטיקה בכל מק

 על בנין משותף כי זה מחייב אישור של כל הדיירים. פה לדחות את הבקשה, יש בעיה של פרסום

 

 דר יום?סאם יש לך חוות דעת כזו איך זה עולה בכלל ל :ריצארד

 

 יום יש להביא אותה. לסדרהבקשה  תאכתב שנבתקנות החדשות  :מיקי גסטוירט

 

 אתה רוצה לאשר בביג שלטים?   :מוטי

 

 ועמ"ש כתב שאסור.אני מאשר את הפרוטוקולים, פרט למה שהי :ראש העיר

 

 אז בקניון נעימי אתה כן מאשר?  :מוטי

 

 .אתה יכול לאשר או להתנגד ,תה עבודהשיש ועדה שע  :ראש העיר

 

וכו' בכפוף לאישור הנדסה ואדריכלית העיר, השלט הזה מפריע  חקניון נעימי שלט פ –ם פה ומוטי: רש

 ם להם את האויר.סלדיירים חו 

 

 דריכלית העיר.ראש העיר:  כפוף לאישור א

 

 8.../        מוטי: אני אומר שזה היה כבר בהנדסה.
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       יה בוועדה בהנדסה.המונטג: זה לא 

 

חודשים לפני  4לרנר: אני מצטרף למוטי, לגבי כל השלטים, אני חושב שזה לא בסדר שהיועמ"ש מאשר 

 חד בחירות.הבחירות דברים שלא נעשו קודם. אני לא חושב שמותר לעלות עכשיו, זה שו

 

מיקי גסטוירט: חוק עזר קובע; כל שלט מחייב אישור מליאת מועצת העיר. כל אדם שמבקש לשים שלט 

 לעירייה, צריכה העירייה להחליט "בכובע"  ךבשטח פרטי שלא שיי

 אין קשר לבחירות. –מנהלי. הוא צריך לקבל רישיון. אדם שמגיש עכשיו 

בכפוף לבדיקה ואישור ההנדסה  –כן  –ל ולהחליט, היה דיון מקדמי והחליטו אתם צריכים לשקו

 ואדריכלית העיר ואני כיועמ"ש מנחה את ההנדסה לבדוק את הנושא של חסימת אויר.

 

 ראש העיר: אומר המהנדס שלא נתקבלה שום בקשה.

 

"ם פלוס הצבת שלט כתוב "שוס הדרך" הצבת שלט ברח' רמב 4יועמ"ש: יש שלט בקניון נעימי ובסעיף 

ושלחתי פקחים שים לב שאני לא ממליץ על  –ברח' רבין, ככל שאני יודע אותה תלונה שהייתה    

דרך יצחק רבין, על בניין מגורים. בכל מקרה הוא צריך לעבור הליך באגף ההנדסה ואני מנחה    

 את אגף ההנדסה לבדוק גם את הנושא של מרחק מדיירים.   

 

 לל הליך תקין או לא תקין.גבהתחלה שני סעיפים בריצארד: הורדתם 

 ם פה לא נאשר בכפוף לכל ההסתייגויות.גאז למה ש            

 

 ראש העיר: כתוב פה להנדסה ובכפוף ליעל היימן.

 

 ריצארד: אז למה לא לאשר לשניהם בכפוף ל...

 

רטניים. מופיע גם בגוף אשר דבר שברור לי, ברור לי שני מקומות שהם ודאי פמראש העיר: אני לא, 

 הבקשה.

 

 ריצארד: לשלט של עיריית בית שמש יש רישיון?

 

 ראש העיר: עיריית בית שמש היא מעל לכל הבקשות הקטנות, כמו שאנחנו לא משלמים ארנונה.

 

 מיקי גסטוירט : מה אני אתן לעצמי רישיון?

 

 ריצארד: מה זאת אומרת? אתה מסמל דוגמא!

 

 שא הפרעה לבניין.ו, בנ2להוסיף סעיף של בדיקה מיוחדת, בסעיף מוטי: מיקי, אתה יכול 

 

 ראש העיר: תוסיף את זה.
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 4וסעיף  10.2.13בפרוטוקול מיום  1מועצת העיר לא מאשרת את סעיף  – ראש העיר: הצעת החלטה

         . 10.6.13בפרוטוקול מיום   

 

 מי בעד? 

 )לרנר ושמוליק(. 2 -)ריצארד(,    נמנע    1 –,    נגד 12 -הצבעה: בעד    

 

 למעט  10.2.13מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שילוט מיום  – ראש העיר הצעת החלטה

בכפוף לכל ההסתייגויות  4למעט סעיף  10.6.13ופרוטוקול ועדת שילוט מיום   1 סעיף  

 מהנדס העיר ואדריכלית העיר. לאישורובדיקה   

 

 מי בעד? 

 

 . 0 –)לרנר, מוטי וריצארד(, נמנע  3 –,    נגד 11 –הצבעה: בעד 

 

 * נתן לא השתתף בהצבעה 

 * ריצארד הצביע נגד כמחאה.

 

 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 

 30.6.52מיום   22 מס' פרוטוקול ועדת תמיכותאישור  – 1סעיף 

 

והיות קצת לחוץ בנושא הספורט ולא רוצים לעשות שנה לתמיכות ראש העיר:  היות ולא כונסה ועדת מ

העמדה שלנו לאשר בכפוף לועדת משנה שתתכנס בתחילת שבוע הבא ושם  .צער לקבוצות  

 יאושר הנושא בעזרת השם, ותיקון טעות סופר כמו שאומר היועמ"ש.  

 

 ₪( 350,000)ולא ₪  358,000מיקי גסטוירט: 

 

₪  10לא נמצאות פה? כבוד הגזבר למה תנועות נוער לא מקבלות את הכסף, לרנר: למה תנועות נוער 

 לחניך.

 

  דירנפלד: לא אשחרר את ספורט לפני תנועות נוער, אחד יהיה תלוי בשני. זו החלטת ועדת המשנה.

 

 .ריצ'רד יוצא 

 

 20.6.13מיום  33: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  הצעת החלטה –ראש העיר 

 בכפוף לאישור של ועדת משנה לתמיכות.

 

 מי בעד?

 )לרנר, נתן( 2 –)דירנפלד(    נמנע  1 –נגד     11 –הצבעה: בעד 

 החלטה: מועצת העי מ אשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר 

            /...10 
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 (דהענקת מילגות לימודים למצטיינים )הצעה לסדר ים של ריצר' – 7סעיף 

 

  לישיבה.ג'קי חוזר 

 .ריצ'רד חוזר לישיבה 

           

ריצארד: ביקשתי הצעה לסדר היום: העיר בית שמש התברכה בשנה האחרונה בשני מקרים: ליאור בביאן 

 סגן אלוף העולם בשחמט. –חתן תנ"ך העולמי ואלכס זלטין  – 

בית שמש שני עילויים כל אחד בתחומו הגיע לרמה עולמית לכבודה של בית שמש. ואני חושב ש 

צריכה לטפח את הכישרונות האלה ולדאוג במקרה של ליאור בביאן, הצעתי לממן את לימודיו עד  

הכוונה שבחור הנפלא יישאר לגור בבית שמש ולחזק את מנהיגות העיר  ךלתואר דוקטור מתו 

 רת הטוב, וזו חובתה של העיר בית שמש לטפח אותו.כובודאי מנהגות שקשורה לרוח בתנ"ך, זו ה 

 

אנחנו בדקנו במערכת שלנו יש עוד מישהי, ויש שלושה אנשים בעלי הישגים מכובדים מאוד  מאיר: 

 מאוד, אני מחזק אותך ריצארד. 

 

סגן אלף העולם בשחמט, מעלה פה מאיר של עילוי שלישי, זו  –אלכס זלטין  –ריצארד: המקרה השני 

ליאור בביאן  תממן את לימודיו עד השקעה לטווח ארוך ראוי שעיריית בית שמש במקרה של     

תואר דוקטור כולל את של אלכס את כל הנסיעות שלו על פי תוכנית עבודה מסודרת לאליפויות     

 הוא נמצא בשלב האחרון. ,העולם.  ברגעים אלה הוא נמצא באליפות אירופה בשחמט   

 

הגדולות ביותר שפרנסי העיר  הרמב"ם הגדיר מה זה גאון ומה זה תלמיד חכם, זו אחת המצוות מוטי: 

יממנו אותו. להיות תלמיד חכם זה דבר לא פשוט להגיע להישג שהבחור ליאור הגיע, יש מעטים  

פעם ראשונה שאדם מתוכה יצא עם מנת יצאו מוכשרים כאלה. בית שמש זכתה. במדינת ישראל ש 

 משכל כל כך גבוהה ומגיע לו הרבה כבוד. 

 

 לממן את כל הלימודים שלו. תקבל החלטהלכן אני רוצה ש 

 

כולם כאן שותפים לשמחה ולהצלחה של חתן התנ"ך , ליאור. עשינו טקס מכובד בלשכתי  ראש העיר:

עם כבוד גדול עם הנהלת המוסד וההורים של ליאור. אנחנו כולם בעד ואנחנו רוצים לאמר   

יתי את הסעיף שכולנו מתחברים להצעה של ריצ'רד , לתוספת שלך )מוטי(. אחרי שהעל  

 ת דעתו של היועמ"ש.והזה לסדר היום הגיע ללשכתי  חו  

 

 זאת.האתה  דאגת שיוציא את החוות  מוטי:

 

חד בחירות. פוליטיקה ואתה יודע מה כתוב פה. כתוב זה לא מתוקצב וחצי שנה קודם זה ש :ראש העיר

י נאלץ להוריד תעשו נקייה ולא על גב תלמידי בית ספר שהם אנשים יקרים וישרים. אנ  

 את זה מסדר היום על פי חוות הדעת של היועמ"ש, פוליטיקה שוחד בחירות לא בבית   

 ספרנו.  
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 מועצת העיר מאשרת לקבל את חוות הדעת של היועמ"ש ולהוריד את  הצעת החלטה: –ראש העיר 

        ההצעה של ריצ'רד מסדר היום.  

  

 מי בעד?

 

 2 נמנע: 3 נגד: 9 עדב  הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:

            

  בעזרת השם נביא את ההצעה אחרי הבחירות ראש העיר: 

 

 הענקת אזרחות כבוד למר ג'ונתן פולארד – 8סעיף 

 

 י קיבלתי בקשה ממשפחת פולארד וכן מועד הפעולה של משפחת פולארד וגם מידיד :ראש העיר

 אזרחות כבוד לג'ונתן פולארד, ההצעה שלי להתאחד פה אחד ללא  להעניקריצ'רד   

מחלוקות לתת לאיש היקר הזה מר פולארד שהקריב את עצמו למען מדינת ישראל אזרחות   

 כבוד פה אחד.  

 

 זו הצעה שלי.  ריצ'רד:

 

 ההצעה שלך היא כמו של המשפחה. ההצעה של המשפחה קודם. ראש העיר:

 

 כבוד למר יונתן פולארד. מועצת העיר מאשרת הענקת אזרחות הצעת החלטה: –ש העיר רא

 

 מי בעד?

 

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 

הצעה לסדר יום של ח.מ. מר ריצ'רד פרס: יבנה היכל התרבות על פי החלטת מועצת העיר  – 6סעיף 

ש בניית ההיכל באופן מיידי כשרשות העתיקות והגורמים הממלכתיים )קרי: רבנות וכו'( הם ותחוד

הגורמים המקצועיים היחידים הרשאים לבדוק את הקשור בממצאים ארכיאולוגים. לאתרא קדישא 

 לא תהייה שום סמכות במקום.

                                                         

העבודות  לבנית היכל התרבות. רשות העתיקות לך ולא לגזבר יש סמכות להפסיק את  לא  ריצ'רד:

סיק את הבנייה בטענה שיש בית אמרה שאפשר לבנות, אתרא קדישא עשה הכל כדי להפ  

 קברות. בחפירות לא נמצא דבר. בערב קוראים למנהדס ולגזבר ומראים להם עצמות,   

מצאו עצמות היה צריך לקחת אותם למכון פתלוגי או מבחינתי לא היה שם שום דבר. אם נ  

לרשות העתיקות כי רק הם , הם הגורמים המקצועיים שיכולים להגיד משהו. אריה אמרת   

 בישיבה על תקציב כשנשאלת בנושא: "אני לא ארכיאולוג", אריה האם צילמת את   

 העצמות שהראו לך.  
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 תב של  אתרא קדישא )מצ"ב(.מקריא את המכ ראש העיר:

 

 מיליון ש"ח 18 -וומשרד השיכון  ₪מיליון  ₪12.  מיליון  30התקציב של בית התרבות הוא  אריה:

 ניקח מאמות המידה של מפעל הפיס.אם יחסר כסף  .ממפעל הפיס 

₪ מיליון  1.5 –בוצעו עבודות ב   .סיימנו את ההתקשרות עם הקבלן לאור התארכות הפרויקט 

 30 -כשיצאנו למכרז הערכה היתה כ₪. מיליון  1.5הקבלן. הפיצויים ששולמו לקבלן עד  ע"י 

בעקבות החפירות, שינוי תוכניות, החלפת קרקע וכו' זאת ₪ מיליון  5 –נגרם נזק של כ ₪ מיליון   

תמך בהחלטה וקיבלנו מהם  יההיגו וותהסיבה שהוצאתי מכתב לקבלן לעצור את העבודות. צ 

 אישור. 

 

 למה לא הבאת לידיעת ואישור מועצת העיר?  יצ'רד:ר

 

 לא ידעתם ? !  גזבר:

 

 מעולם לא אמרת את זה. : ריצ'רד

 

 

 ראש העיר מציג פרוטוקול ישיבה עם מפעל הפיס.  *

 

 קובי בניסטי אישר לא לבנות ?  ריצ'רד:

 

 לא אמרתי שקובי בניסטי אישר לא לבנות את בית התרבות..  גזבר:

 

מטר מתחת לרצפת אולם התרבות כדי לבדוק אם יש קברים. עשינו תעלות גישור  4נו חפר  צרפתי:

 מטר מתחת לרצפת האולם. יועץ הקרקע אמר שעלות  7כדי לבדוק איפה הסלע, מצאו   

במצב הזה אני ₪. מיליון  4-5כלומר לכל השטח צריך כ ₪  600,000כל מטר חפירה   

לי למצוא אתר חלופי וכל זה בלי להתייחס לנושא לעצור ולחשוב מה עושים. או המלצתי   

חפרנו בפינה הצפונית כי חשבו שיש שם עצמות. אריה הזעיק אותי לאתר ושם  .הקברים  

 היה חיזקי שהציג לי עצמות לאחר שחפר ביד במקום וטען שהטרקטור שחפר שם פגע   

 בקברים.  

 

 בנו. נעימי מצאו  –ת ספר של פורוש באתרים אחרים מצאו עצמות ומצאו פיתרון: בי ראש העיר:

 בנו.יובנו.האחים גולבנציץ מצאו ובנו ופה   

 

אלכס אל תשתף פעולה עם  ,הצעה שלי שנים קמה ועדה כדי לסנדל את הבניה. 3לפני   מוטי:

 ראש העיר ותפרשו מהקואליציה.   

 

יבחר ראש אם גם להנות מבית התרבות הוא הציבור כולו כולל החרדי.  רוהציבור שאמ שמוליק:

 אחר בנסיבות האלה הבניה תתעכב ולכן צריך למצוא מקום חלופי.  עיר 

 

 13.../       כולנו בעד הקמת בית התרבות.  מאיר:
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לי בולט מה ששמעתי מדני צרפתי שהיועץ קרקע לא ידע לאיזה עומק צריך לחפור כדי להגיע  אלכס:

כול להחליט ולמצא את הפיתרון. נמצאו הרבה ליקויים לא הפורום הזה י ךלסלע. הפתרון ההנדסי קיים א

 –בתכנון ולכן צריך  לחזור לתכנן מחדש. אי אפשר לבנות לפי התכנון הזה.הפרויקט הזה נמשך למעלה מ 

חודשים וניתן למועצה החדשה להחליט. יש מסמך של אתרא קדישא שנמצאו  4עוד  ןשנים. נמתי 5.5

ממצאים האלה. אני מציע להקים צוות מקצועי שיבדוק ויביאו את קברים. לא ראיתי מסמך שסותר את ה

 המלצות שלהם למליאה.

 

דס שלנו אלא אם הוא הנהמריחה של הפרויקט מדליקה נורות אדומות. לגבי ההתנהלות של המ נתן:

 קיבל הנחיות.

 

 אין ציבור שלא רוצה היכל תרבות. דירנפלד:

 

יבנה היכל התרבות על פי החלטת  -בנית היכל התרבות  מועצת העיר מאשרת   הצעת החלטה: -ריצ'רד 

מועצת העיר ותחודש בניית ההיכל באופן מיידי כשרשות העתיקות והגורמים הממלכתיים )קרי: רבנות 

וכו'( הם הגורמים המקצועיים היחידים הרשאים לבדוק את הקשור בממצאים ארכיאולוגים. לאתרא 

 קדישא לא תהייה שום סמכות במקום.

 

 בעד ? מי

 

  10 נגד 5 בעד הצבעה:

 הצעה של ריצ'רד לא התקבלה. החלטה:

 

הקמת ועדה מקצועית שהרכבה: מנכ"ל , מועצת העיר מאשרת   הצעת החלטה: -ראש העיר 

את  הדברים עם כל הנוגעים בדבר, הן הגורמים הממלכתיים והן עם  גזבר,יועמ"ש, מהנדס, מבקר שתבחן

 ה למליאה.ותביא את המלצותי אתרא קדישא,

 

 מי בעד ?

 

 0 נמנע 0 נגד 10 בעד הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל –רשם: דוד סיטבון 

 

 

 

  ______________          ______________ 

 משה     אבוטבול         דוד     סיטבון

 רראש     העי         מרכז הישיבות
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