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  ז"תשס         באלול' ח                                     

  2007      באוגוסט   22                                                                               

  

  1908/    מה                                                                                      מספרנו    
  
  
  

        2007200720072007מני� לשנת מני� לשנת מני� לשנת מני� לשנת שלא מ� השלא מ� השלא מ� השלא מ� ה' ' ' ' צה דצה דצה דצה ד  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע                                                                                            
  07/07/07/07/07/07/07/0724242424/שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו�                                                                                                                                                             

    
  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�  
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה�    מר יוס! אליעז      
  חבר המועצה   �   מר נפתלי אדר      
  ר המועצהחב �  מר שאול דולב      
   חבר המועצה�    מר אריה הכט        
  ר המועצהחב �  מר יוס! ניס�      

  
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב : חסרי�  
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
 

   משפטי יוע%�    ד גדעו� פנר"עו   :נוכחי�  
  בקר המועצה מ�   מר שמואל לביא      
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      

        
        החלטה על נקיטת דר& פעולה בעקבות ההסכמה שהושגה החלטה על נקיטת דר& פעולה בעקבות ההסכמה שהושגה החלטה על נקיטת דר& פעולה בעקבות ההסכמה שהושגה החלטה על נקיטת דר& פעולה בעקבות ההסכמה שהושגה : : : : על סדר היו�על סדר היו�על סדר היו�על סדר היו�

        בנוגע להענקת ש� לתחנהבנוגע להענקת ש� לתחנהבנוגע להענקת ש� לתחנהבנוגע להענקת ש� לתחנה" " " " הרכבתהרכבתהרכבתהרכבת""""וווו" " " " עירית רהטעירית רהטעירית רהטעירית רהט""""        בי�         בי�         בי�         בי� 
�להבי� להבי� להבי� להבי�          "         "         "         "���        ".".".". רהט רהט רהט רהט

        
  

  לורה הודיעה,  כול� בפרק הזמ� הקצר התכנסנו לישיבה בהסכמת�    אלי לוי
  .ל"שנחה נמצא בחו,   כי לא תגיע כי היא במיו� ע� ביתה    
   בינתיי� נוצר17/6/07 �  ישיבה זו הנה ישיבת המש& לזו שהתקיימה ב    
  מודפסי� על הכרטיסי� ש� התחנה' כבר מיו� א,   מצב חדש    
  .צ"ויש כא� בקשה למחיקת העתירה בבג"  רהט–להבי�   "    
  מ להגיע להחלטה"  התייעצתי ע� גדעו� והחלטנו לקיי� ישיבה זו ע    
  ?  כיצד אנו מתקדמי� ע� מצב זה    

  
  כיצד הזרוע מחליטה,  רכבת ישראל היא זרוע של משרד התחבורה�  יוס! אליעז

  .  ללא הרשות    
  
  . יש לה סמכויות�  ד פנר"עו

  .נני�  אנחנו קבלנו את ההודעה על ההסכ� שנכרת כמי� צו    
  התוצאה היא שהדיקטוריו� ,   הדברי� נעשו מאחורי הקלעי�    
  שיקולי� ענייני� והגיע למסקנה, לכאורה, צ ושקל"  התכנס לאור הבג    
  א! כפי שהיתה ג�" להבי� רהט"  שבנסיבות אלה ראוי לקרוא לתחנה     
  .  ההחלטה הקודמת ולכ� ג� התייתרה העתירה    
  צ לצוות על הרכבת" ישראל והבוקר לבג  פנינו בפניה ישירה לרכבת    
    להעביר אלינו את הפרוטוקולי� הרלוונטיי� כדי לנסות ולמצוא    
  .  נימוק שישמש אותנו בנסיו� לפסול את אותה הודעה    

  
  .הדירקטוריו� מוסמ& לשקול והוא שקל שיקולי� ענייניי�,   לכאורה    
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  לש� ) רה מטעמנוהגשת עתי(א� נתנגד ונתקו! את ההחלטה       
  אי� כא� חוסר סבירות קיצונית ,   התחנה ניראה ממש לא טוב    

  :  שבית המשפט יתערב בכ& למרות שזה איננו פופולרי מציע
  . פנינו ובקשנו–  לקבל פרוטוקולי�     
    עלינו לקבל את ההחלטה וחשוב לומר לרהט שא� זה מה שיעשה אות�    

  .בקשה,   מאושרי�     
  

  הגבנו לעתירה אלא רק לסעד הזמני כ& שאי� אפשרות לומר  אנו לא     
  .  שאנו משני� את עמדתנו    
  .  האופציה השניה להיאבק    
  במידה ולא ,   אני חושב שכולנו נראה טוב יותר א� תקבלו הצעתי    
  .  אפעל כמיטב יכלתי    

  
  . זה לא בסמו& ללהבי� אלא בתו&– יש כא� עובדה לא נכונה �  יוס! אליעז

  : אפשרויות לדעתי2      
  גורמי� פוליטי�,   ללכת בא! ובחימר ולהילח� על הזכות בלהבי�    
  הרכבת בנתה זאת אול�,   שניסו להתסיס טפסו על הגב שלנו    
  .  כל המאמ% הגיע מכא�    
  .  זו תחנה שאיש אחד עשה ותר� כדי שתוק�    

  

  הייתי מנסה ). רהט(לא חשבנו שזה כל כ& חשוב לכ� .   לא שווה מלחמה    
    לנצל את ההזדמנות ולומר לרכבת ולמשרד התחבורה להמשי&     
  .  לפתח את אזור הרכבת    

  
  ההפסד, יש כא� פגיעה בפטריוטיז� שלנו,  אי� כא� הפסד כזה גדול�  נפתלי אדר

    הציבורי לא פחות חשוב בדיו� וכדאי שנצא הכי טוב שאפשר ולכ�    
  .  חסר לי אי& יוצאי� טוב    

  
  כמה שהעני� , הקצבנו קרקע,  אני מתכוו� לספר עד כמה השקענו�  ד פנר"עו

  מוכ� להראות,   חסר תקדי� ויחד ע� זה להראות את הנדיבות שלנו    
  .  את התגובה לפני שאני מגיש אותה לבית המשפט    

  
  )בעקבות סמיכותה של להבי�( מחר יבואו וידרשו ארנונה מהתחנה �  אריה הכט

  
  .מתכוו� לתק� את זה אני �  ד פנר"עו
  

   בהחלטה הקודמת היה ברור לנו לאור הנסיבות הידועות שצרי& �  יוסי ניס�
  .  להחליט את שהחלטנו    
   לא היה ולא –  ראש המועצה טוע� שדברתי ע� מישהו מרהט     
  .  נברא    
  .  מאחר והיועצי� המשפטי� מחווי� דעת�    
  ת טענתנו צרי& ש לא יקבל א"א� ביהמ,   מאבק כספי וענייני    
  צריכי� לגלות . איני בטוח שנית� לתק� את שאירע,   להפסיק זאת    

  .  אחריות ציבורית ג� על הקופה של המועצה
  

  . לצאת בכבוד כאות לשכנות טובה�  שאול דולב 
  .ארו& ויקר,   נראה שהעתירה תגרור אותנו למצב לא נעי�    

  
  היתה מוציאתנו, בישיבה הקודמת בנושא בדיעבד הצעתו של ראש המועצה �  אופיר אליהוא

  .  יותר בכבוד מאשר המצב אליו נקלענו כעת וחבל שדחינו אותה     
  

  . אי& אתה מתכוו� לענות לתקשורת�  נפתלי אדר
  

   בקשו להעלות אותי לתקשורת ואני לא הסכמתי אלא לאחר �    אלי לוי
  .  גיבוש עמדה    
  ועלתה בישיבה  כשנחת� ההסכ� של אזור התעסוקה המשות!     
  ה� הראשוני� שהתנגדו משו� שטענו.   השאלה לקרוא לו רהט    
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  .שהש� לא ישווק טוב את האזור      
    אני נאבקתי ע� טלאל ג� בעני� אזור התעסוקה כשרציתי תעשיה    
    עתירת ידיי� וכשדברו על כ& הסברתי שיש צור& בעבודה לנשי�    
  .רת לבית המשפחה  עובדות שתכנסנה עוד משכו    
  .  א! אחד אינו יכול לחשוד בי שאני נגד האוכלוסיה הבדואית    
  .  מקבל את עמדת חברי המועצה על פי הצעת היוע% המשפטי    

  
  .... חברי המועצה מאמצי� המלצת היוע% המשפטי חברי המועצה מאמצי� המלצת היוע% המשפטי חברי המועצה מאמצי� המלצת היוע% המשפטי חברי המועצה מאמצי� המלצת היוע% המשפטי––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
        
  
  
 
 
 
 
 
 

   


