בס"ד

עיריית
בית-שמש
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס'  18מיום 26.5.10

נוכחים:

מר משה אבוטבול
מר שמואל גרינברג
מר דוד ויינר
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר משה מונטג
מר מוטי כהן
מר ישעיהו ארנייך
מר ריצ'רד פרס
מר שלום לרנר
מר ג'קי אדרי
גב' אילנה ירחי
מר אלי פרידמן
מר נתן שטרית
גב' סטלה ולטר
מר אלכס שלפצ'נקו

חסרים:

 סגן ומ"מ ראש העיר
מר מאיר בלעיש
מר מרדכי דירנפלד  חבר מועצת עיר
עו"ד אירית מרציאנו  חברת מועצת עיר

משתתפים :עו"ד מתי חותה
מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
מר יעקב דהן
מר מתי רוזנצויג

 ראש העיר
 סגן ראש העיר
 סגן ראש העיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חברת מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עיר
 חברת מועצת עיר
 חבר מועצת עיר

 מנכ"ל
 סמנכ"ל
 גזבר
 יוע"מ
 יוע"מ
 דובר

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות מיום .25.2.10 , 3.11.09 , 23.9.09
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .20.5.10
אישור שינוי הרכב ועדות העירייה.
אישור יציאת משלחת לאיכות הסביבה ) בין התאריכים .( 19/6/10
הודעת רוה"ע על פגישה וסיכום עם מנהל מקרקעי ישראל בקשר לשטחי תעשיה בעיר בית שמש.
דיווח של אלי פרידמן על נושא ירידי עליה בארה"ב ובריטניה.
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בס"ד

ראש העיר:

עיריית
בית-שמש
אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס' 18

סעיף  – 1אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות מיום 25.2.10 ,3.11.09 , 23.9.09
ראש העיר:

אני מבקש לאשר את החלטות הועדה למחיקת חובות למעט תיק/זיהוי משלם מס' 47355
שחוזר לבדיקה מחודשת )פרוטוקולים מיום .(25.2.10

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של הועדה למחיקת חובות מיום
 25.2.10 ,3.11.09 ,23.9.09למעט תיק  /זיהוי משלם מס'  47355שחוזר לבדיקה
מחודשת.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

בעד – מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
ראש העיר:

אני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות יש הערות?

לרנר:

הועדה התכנסה אחרי הביצוע.

ראש העיר:

חלוקת התמיכות תבוצע רק לאחר האישור של מועצת העיר.

לרנר:

נאמר לי באישור התקציב שהתקציב  ₪ 500,000הוא עבור קמחא דפסחא ושאר
התמיכות .אני רואה שהכל הולך לקמחא פסחא מה עם תנועות נוער?

ראש העיר:

לתנועות הנוער – זה סעיף נפרד .החלוקה היא צודקת ומקיפה את כל המגזרים  .כל מי
שעומד בקריטריונים יקבל.

לרנר:

איך יכול להיות ש  11,184משפחות מתוך  16,000קיבלו תמיכות .כל תושבי בית שמש
נזקקים?!.

ראש העיר:

יכול להיות שמשפחה רשומה במספר עמותות.

לרנר:

אסור שיהיה כך .צריך לבדוק ולא לאפשר רשום כפול.

מוטי:

מי בודק את העמותות שאכן יש את מספר האנשים הרשומים שהם מדווחים.

ראש העיר:

משה גרוס  ,מרדכי חייאיב ,יוע"מ  ,מבקר.
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עיריית
בית-שמש

מוטי:

אני מבקש ממבקר העירייה לבדוק את אמיתות הנתונים.

מנכ"ל:

מקריא מתוך פרוטוקול ועדת תמיכות את דבריו בהם הוא מבקש ממבקר העירייה לבדוק
לקראת השנה הבאה את העובדה שמספר משפחות מקבלות תמיכה מיותר עמותה אחת.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  21מיום 20.5.10
)מצ"ב הפרוטוקול כולל הטבלה לחלוקת תמיכה(.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נמנע ) 5מוטי לא השתתף בהצבעה(.
נגד 0
בעד 10
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 3שינוי הרכב ועדות
ראש העיר:

אני מודיע שמר מיכאל שיטרית מחליף את מר אסף מטרי בועדת ההיגוי לבריכת השחייה
וכן אני מצרף את מר יוסף גולדהירש.

סעיף  – 4אישור יציאת משלחת לאיכות הסביבה בין התאריכים 19/6/10
ראש העיר:

דירנפלד ביקש שלא לצאת עם המשלחת לכן אנחנו נאשר היום יציאה של אבי ברכה וחבר
מועצה אחד מבלי לנקוב בשמו ,האירוח בבתי משפחות .העירייה תשלם את כרטיסי
הטיסה.

לרנר:

אני מבקש שכן נחליט מי יוצא מחברי המועצה אחרת אני אתנגד.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת יציאת חבר מועצה ומנהל היחידה לאיכ"ס לוושינגטון
במסגרת משלחת לאיכ"ס בין התאריכים  19/6/10עלות היציאה הכולל .$ 2500
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נגד  1
בעד  15
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
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עיריית
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סעיף  – 5הודעת ראש העיר על פגישה וסיכום עם מנהל מקרקעי ישראל בקשר לשטחי תעשיה בעיר בית שמש
ראש העיר:

)מקריא את ההצעה המצ"ב(

נתן:

הארנונה גבוהה בבית שמש לעומת מטה יהודה צריך להוריד את הארנונה.

מוטי:

כבר דיברנו על זה ולא נעשה שום דבר.

מונטג:

הייתה ישיבה אצל פואד בהשתתפות שר הפנים ושר השיכון ,וראש העיר העלה את הנושא
והם הבטיחו לבדוק ולטפל .המפעל הזה יצור מאות מקומות עבודה.

ריצ'רד:

איבדנו את אינטל ,לא צריך לאבד את סולל .זה מפעל שיצור מקומות עבודה .אני הייתי
פוטר אותם מארנונה לכמה שנים.
הודעת ראש העיר אושרה פה אחד.

סעיף  – 6דיווח של אלי פרידמן על נושא יריד עליה בארה"ב ובריטניה
פרידמן:

מח' קשרי חוץ החליטה לעשות דברים חיוביים בעיר .המחלקה הקימה ביתן המכיל מצגות
המציגות את העיר . .הביתן הזה יעבור מיריד עליה אחד לשני כדי לשווק את העיר ולהביא
עולים לבית שמש .החלטנו להוציא ליריד עליה בלונדון ובארה"ב .העירייה תממן את
הביתן.

נתן:

אני מבקש שהנושא יבדק משפטית

מונטג:

העירייה משלמת רק עבור שני האנשים מהעירייה .

לרנר:

אני מברך את אלי ,הנושא צריך להיות מתואם עם הממונה על הקליטה ועם ועדת הקליטה.

הישיבה נעולה
רשם :דוד סיטבון
_____________
דוד סיטבון
מרכז הועדה

____________
משה אבוטבול
ראש העיר
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