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  ז"תשס         בתמוז ' ב                  
  2007     ביוני          19                                                                                

 
  1875/ מה       מספרנו                                  
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  ש המועצהרא $  מר אלי לוי :משתתפי�  
  ר המועצהחב $  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה$    מר יוס& אליעז      
  צהר המועחב $  מר שאול דולב      
  חבר המועצה   $   מר נפתלי אדר      
   חבר המועצה$    מר אריה הכט        
   רת המועצהחב $  לורה לבנה' גב    
      �  ר המועצהחב $  מר יוס& ניס
   ר המועצהחב $   יעקב שנחהמר    

 

  יוע( משפטי$   ד ששו� יצחק"עו   :נוכחי�  
   מהנדסת המועצה$  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה$    מר עובדיה צבי      
   מנהלת מחלקת חינו+$    בתיה הרפז' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ$   עדנה זטלאוי' גב      

  
  

  מ לדווח על מה שקורה ע� הרכבת "ע,  בקשתי מעדנה לזמ� את הישיבה$    אלי לוי
  .  ושכנינו מרהט    

  
  ל "סמנכ, ל הרכבת והצגנו את התחנה בפניו"  כשנפגשנו לראשונה ע� מנכ    
  .  הכספי� אז טע� שהתחנה אינה כלכלית ואי� הצדקה להקימה    
  שנפרשו מחו& , בעיקר סקרי אוכלוסיה,   חדורי אמונה החלנו בסקרי� שוני�    
  , מיתר, הפזורה, ישובי הבדואי�,   י� המלח כולל השוהי� בחדרי המלו� דר+ ערד    
  ועצה האזורית ג� ישובי המ31רהט ולאחר שיפתח כביש , בני שמעו�,   להבי�    

  .  מרחבי�     
     �   נתיבות – שדרות – יד מרדכי –  ברכבת בתקופה זו דברו על ציר רכבת אשקלו
  .ש" ב– אופקי� –      

  
  ה� בקשו ללמוד את ,   הוזמנו להציג את החומרי� שגובשו בפני ועדת ההיגוי    
  ל "מנכל מונה ל"ולאחר שבועיי� משהוחלפו מינויי� ברכבת והסמנכ.   הנתוני�    
  עוד באותו יו� .   והגיע לכא� לביקור לראות את המקו� והפוטנציאל שלו    
  .  הודיענו כי יכנס את ועדת ההיגוי כשעל סדר יומה תכנו� תחנת הרכבת בלהבי�    

  
  י "התחנה היתה אמורה להיות גדולה יותר עפ.   מאז ליווינו את התכנו� והמכרז    
    �  למרות שאנשי� , צ( בעלויות התחנהאול� השר דאז ביקש לק,   התכנו
  אלא , לא לטובת אנשי להבי�,   מקצועיי� במשרד ואני עמדנו על כ+ שזו טעות    
  .  דווקא לטובת� של הנוסעי� לפריפריה    

  
  ".להבי�"  בכל התכניות התחנה מופיעה כתחנת רכבת     
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  ".  מרכז–י� להב" על ידי רכבת ישראל כתוב 2006ז שפורס� בדצמבר "  בלו  
  זמ� קצר לאחר מכ�". מרכז"נעניתי כי יורידו את ה"  ?מה זה מרכז"  לשאלתנו   

  בו, ל הרשות לפיתוח הנגב"ל הרכבת המופנה למנכ"  הגיעה אלי מכתב ממנכ   
  י הוראה של שר"הש� נית� עפ".  רהט–להבי� "  מצויי� ש� תחנת הרכבת     
  כ+ נאמר. יותר מאשר להבי�, ט לתחנה  התחבורה משו� סמיכותו של הישוב רה   
  .  על ידי גורמי� ברכבת לשר התחבורה   

  
    נפגשתי ע� השר מופז לפשר הסמיכות והוא בקש לראות במפה וטע� שהטעו     
  , מישהו מהדירקטוריו�.   אותו ברכבת והודה שזו טעות והש� נקבע ללהבי�    

  עיתונאי תל אביבי ועיתונאי העביר זאת ל, איני יודע בדיוק, ל"  מלשכת המנכ     
  .העני� הזה התחיל להתגלגל ולצבור תאוצה, שבעי$  באר    

  
  התנועה , אלסנע כותב על גזענות,   בינתיי� נקבע מועד לפתיחת התחנה    
  אלסנע מבקש משהו .   האסלמית זועמת כמו כ� הסיעה של עזמי בשארה    
  .  מורלי לבדואי� בנגב    

  
  . סה ללבות את האש בינינו לרהט וטלאל דחה אותו  ראש מועצה סמוכה ני    
    קבלתי טלפו� משר התחבורה שהודיע כי יבטל את החגיגות מפני שיש מספר     
  אני משער שלאחר שבדק ע� המחלקה המשפטית הודיענו .   בקשות להפגנות    
     �  מאחר והתחנה "  להבי�–רהט "  כי למשרד יהיה קשה להג� על ש� אחר כגו
  .  בשטח השיפוט והריבונות של להבי�    

  
  05:30א תעצור בתחנה בסביבות השעה "ש לת" הרכבת הראשונה מב24/6/07 $  ב    

  .  בבוקר     
  

  שמעתי כי האופוזיציה שלי , "מהריסיי+ ומחריביי� ממ+ יצאו"  אני אומר     
  .  בוחשת ע� האופוזיציה של טלאל אלקרינאוי    
  כובד התקשר לעמוס שריג ונת� שמות של אנשי�   היו� בבוקר עיתונאי מ    
  .שנפגשו ע� האופוזיציה של טלאל, משולח� זה,   משלנו    

  
  זה חבל וזו ,   את ראש המועצה נית� לנגח בכל דבר ובכל עני� אבל להרוס לישוב    
  הורס את שמו הטוב של , זה מקלקל.   הסיבה שבקשתי את נוכחותכ�    
  .יקה והניגוח של ראש המועצה  הישוב והכל בש� הפוליט    

  
�  .אני מוכ� להיבדק במכונת אמת,  שקר וכזב$  יוסי ניס
  !חד וחלק,   תרבות השקר היא של ראש המועצה    

  
  ? אתה שיתפת אית� פעולה$  אריה הכט

  
 �  ? זה נראה ל+ נורמלי$  יוסי ניס
  ה ז, הכל מצו( מהאצבע.   אני בעד העני� לקרוא לזה להבי� ולא רהט ולהבי�    
  .  חולני    

  
   אני מבקש לדעת הא� את� מחזקי� את ראש המועצה להמשי+ בעריכת$    אלי לוי
  .אני מעדי& לקיי� אות� ע� השתתפותו של השר או בלעדיו.   החגיגות    

  
  זו תהיה טעות פטאלית ,  א� נקבע הארוע לא צרי+ לבטלו בעקבות הודעת השר$  נפתלי אדר
  .  לבטל את החגיגות    

  
  . איפה תלוי ש� התחנה$  חהיעקב שנ
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  .השר בקש לדחות את הטקס הרשמי,  הש� כרגע הוא להבי�$    אלי לוי
  

  . אני חושש משינוי הש�$  יעקב שנחה
  

  .בכל אשר תל+) אלי(תומ+ ב+ ,  סערה בכוס מי�$  יוס& אליעז
  ה� באי� לשמור עלינו כא� כי ,   היחסי� ע� רהט כל כ+ מורכבי�    
  . הולכי� ובוני� אזור תעסוקה משות&, גנטי� שלנו לא יכולי�  האינטילי    
  . רהט–  אישית איני מתנגד ג� לש� להבי�     

  
  

  . א� נדחה את הטקס יתכ� שהעוק( ירד והנושא ישכ+$  אופיר אליהוא
  

  . הדאגה שלי היא שהרכבת תעצור במועד$    אלי לוי
  חנת להבי� במקביל   מבקש לקבל החלטה כי תחנת הרכבת שיוצאת לדר+ היא ת    
  , משרד התחבורה, נציג מהמועצה,   הייתי מציע לראש עירית רהט להקי� ועדה    
  .רהט ובראש הועדה דודו כה�,   רכבת    

  
  

        י הרכבת לתחנת הרכבת י הרכבת לתחנת הרכבת י הרכבת לתחנת הרכבת י הרכבת לתחנת הרכבת """"ש� שנית� עש� שנית� עש� שנית� עש� שנית� עההההפה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את פה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את פה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את פה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את : : : : החלטההחלטההחלטההחלטה
        ".".".".להבי�להבי�להבי�להבי� " " " "        

  
  . צ" להסמי+ את ראש המועצה לפנות לבג, במידה וגור� כלשהו ישנה את הש�$  אריה הכט

  
  
  הוא ) ערכאה כזו או אחרת(לא בית המשפט ,  הש� נמצא בסמכות רכבת ישראל$  ד ששו�"עו

  .  שיפסוק בנושא זה    
  

  . מבקשי� לעלות את הסעי& לסדר היו� של הישיבה הבאה$  שנחה ואליעז
  

   להרוס את היחסי� בינינו ולא  צרי+ לזכור שה� השכני� שלנו ואי� לנו כל רצו�$  לורה לבנה
  .  להידרדר לנושא של תקשורת    

  
   אני בכל זאת חושב שהמליאה צריכה לקרוא להידברות בכל המכלול של שיתו& $    אלי לוי
  .  הפעולה הנוכחי והעתידי בינינו וראש עירית רהט    

  
  חו� כוחות הבט, משרדי ממשלה,  וזומנו רשויות שכנות17:30 $  החגיגות יחלו ב    
  .  ומוזמני� נוספי�    

  
  

  ".ומבקשי� מכל גו& לכבד את החלטתנו זו" להוסי& להחלטה $  יוס& אליעז
  
  

        ....פה אחד  אמצה מליאת המועצה את הצעתו של יוס& אליעזפה אחד  אמצה מליאת המועצה את הצעתו של יוס& אליעזפה אחד  אמצה מליאת המועצה את הצעתו של יוס& אליעזפה אחד  אמצה מליאת המועצה את הצעתו של יוס& אליעז: : : : החלטההחלטההחלטההחלטה
        

        י הרכבת לתחנת י הרכבת לתחנת י הרכבת לתחנת י הרכבת לתחנת """"הש� שנית� עהש� שנית� עהש� שנית� עהש� שנית� עפה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את פה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את פה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את פה אחד תומכת ומחזקת מליאת המועצה את     ::::ההחלטה הסופיתההחלטה הסופיתההחלטה הסופיתההחלטה הסופית
        .... מכל גו& לכבד החלטתה זו מכל גו& לכבד החלטתה זו מכל גו& לכבד החלטתה זו מכל גו& לכבד החלטתה זוומבקשתומבקשתומבקשתומבקשת" " " " להבי�להבי�להבי�להבי�""""  הרכבת    הרכבת    הרכבת    הרכבת                  

        
        
        
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                  
                            
  

 
   


