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 18 פרוטוקולישיבתמליאתמועצתעיר

ה המקומית, ערב טוב. על סדר היום זה אישור פרוטוקול הוועד מר שמעון חזן: 19 

 20 .68102ישיבת מספר 

 21 רגע, רגע, תן להוציא את הניירת.  מר דוד גלעם:

אז בזמן שאתה מוציא, אתה מסכים? יש את הפרוטוקול  מר שמעון חזן: 22 

 23 שקיבלת, כל הדפים האלה שקיבלת.
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 1 ישיבת ראשונה. מר בוריס בורוכוב:

ם אנחנו טוב, לאחר עיון רב בפרוטוקול והחומר שנשלח אליכ מר שמעון חזן: 2 

 3 מביאים את זה להצבעה, לאישור הפרוטוקול.

 4 אני לא עיינתי. מר דוד גלעם:

 5 וועדת תכנון מקומית אתה חבר וועדה, אתה אולי לא היית. מר שמעון חזן:

 6 חבר'ה, זה רוטנר, מקדמים אותו בלי להרגיש. מר דוד גלעם:

ו אותו היית צריך לבוא כדי לא לקדם אותו. ומסכן, לא קידמ מר שמעון חזן: 7 

בחצי שנה האחרונה, יורים בו בגב, אני לא יודע מה זה קידמו  8 

 9 אותו.

 10 בוא נגיד מה הנושא. מר דוד גלעם:

יש פרוטוקול שהיה, רק צריך לקרוא אותו ומאשרים אותו, זהו,  מר שמעון חזן: 11 

 12 בסך הכל. מי בעד? יפה מאד. 

 13 לא, לא, מר דוד גלעם:

 14 מי  נגד, מי נמנע, מה זה? מר שי סיום:

 15 אתה נגד? מר שמעון חזן:

 16 כן. מר דוד גלעם:

 17 טוב. מר שמעון חזן:

 18 אני נמנע.  מר דוד גלעם:

 19 תחליט, נגד או נמנע? דובר:

 20 נגד. מר דוד גלעם:

 21 דוד נגד. וכל השאר מאשרים.  מר שמעון חזן:

 22 זה בסך הכל אישור של הפרוטוקול, עו"ד עידית יפת:

 23 אז הוא נגד, עידית. מר שמעון חזן:
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 1 שניה, אני מסבירה לו.  ית יפת:עו"ד עיד

 2 שניה, בוא תגיד מה יש בפרוטוקול, מה אתה, מר דוד גלעם:

 3 על אמיתות תוכנו, דוד,  עו"ד עידית יפת:

 4 תמשיכו לזלזל, אני לא אהיה אתכם בסיבוב הבא, אבל הזלזול, מר דוד גלעם:

 5 לא, נשמה שלי, זה פרוטוקול, דוד, שום זלזול. מר שמעון חזן:

מה זה קשור לפרוטוקול? זה לא פרוטוקול, זה יישום של וועדת  עם:מר דוד גל 6 

 7 המשנה, זה נושא עקרוני.

 8 זה לא של משנה, לא, לא,  עו"ד עידית יפת:

 9 דוד, היתה פה ישיבת מועצה, תסבירי עידית, בבקשה. מר שמעון חזן:

יאת הוועדה המקומית, אם היה נושא שביקשתם לקיים דיון במל עו"ד עידית יפת: 10 

. 181-, היה פה דיון על ה181-אתה זוכר זה היה קשור ל 11 

דיון מתמללים את הפרוטוקול התקיים דיון, אחרי שמתקיים  12 

 13 ומביאים אותו לאישור המליאה, את תוכנו של הפרוטוקול.

 14 ?181-אז זה על ה מר דוד גלעם:

 15 . 181-כן, תקרא אותו, הוא על ה עו"ד עידית יפת:

אז אני בעד. ממלא מקום ראש העיר, לפחות תשים את הנושא  ד גלעם:מר דו 16 

 17 לדיון.

הרעיון הוא שאתם אמורים לקרוא את הפרוטוקול ולהגיד אם יש  עו"ד עידית יפת: 18 

 19 לכם הסתייגות, אם התוכן לא מדויק.

 20 אתה צודק, דוד.  מר שמעון חזן:

 21 מאושר על ידי רוב חברי המועצה. החלטה: 

. אל תמהר, 181-אני רוצה לומר לכם עוד משהו בנושא ה רגע, מר דוד גלעם: 22 

 23 יש לנו עד הבחירות שלושה חודשים.
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 1 תגיד בסוף, כי יש פה, עו"ד עידית יפת:

ממשיך לקרקס אותנו. כל  181-, מה. חברים, ה181לא, לא,  מר דוד גלעם: 2 

הדיירים, או לא כל הדיירים, רוב הדיירים היו אצלי ומאשימים  3 

 4 את הפרויקט.אותי שאני תוקע 

 5 זה אחרי שהם היו אצלי. מר חיים שטיינר:

גם אצלך. הוא במנהל, לא יודע איזה קשרים יש לו, מצליח  מר דוד גלעם: 6 

 7 לרבע את העיגול. ואנחנו חייבים לעשות משהו כנבחרי ציבור.

דוד, אני מוכרחה להגיד לך שהוא הפקיד, לפי מה שאני הבנתי,  עו"ד עידית יפת: 8 

להוראות הוועדה המקומית והוא הפקיד את  הוא פועל בהתאם 9 

 10 התכנית והוא ייתכן את תקן החניה שדרשנו ממנו. 

 11 כן? מר דוד גלעם:

 12 זה מה שאני ביררתי.  עו"ד עידית יפת:

 13 זה מה שאני גם הבנתי. מר שמעון חזן:

אני זוכר את התכנית הראשונית ואני רואה מה קורה היום, זה  מר דוד גלעם: 14 

 15 פי שלוש.

אז הוא נכנע והגיש את התכנית בהתאם להוראות, זה מה  ית יפת:עו"ד עיד 16 

 17 שאני הבנתי.

 18 טוב, יישר כוח.  מר שמעון חזן:

הישיבהננעלה 19 


