בס"ד

עיריית
בית-שמש
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  83מיום 23.8.82

נוכחים:

מר משה אבוטבול
מר שמואל גרינברג
מר דוד ויינר
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר מוטי כהן
מר ישעיהו ארנרייך
מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר שלום לרנר
מר ג'קי אדרי
מר אלי פרידמן
גב' אירית מרציאנו
מר נתן שטרית
גב' סטלה וולטר

 ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר -חברת מועצת העיר

חסרים:

מר מאיר בלעיש
מר ריצ'רד פרס
גב' אילנה ירחי
מר אלכס שלפצ'נקו

 סגן ומ"מ ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

משתתפים:

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

 מנכ"ל סמנכ"ל גזבר מבקר גזבר -יועמ"ש

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

דבר תורה.
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ( 21.3.12מצ"ב).
אישור פרוטוקול ועדת שמות.
אישור תב"רים דחופים (במידה ותהיה הסכמה)
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

סעיף  – 8דבר תורה
נאמרו ע"י ראש העיר.
סעיף  : 2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  28.8.82ופרוטוקול ועדת משנה מיום 21.8.82
ראש העיר:

קיבלתם את הפרוטוקול לפני  44שעות ועכשיו קיבלתם את הפרוטוקול של ועדת משנה.
ועדת משנה טכנית אישרה את הנושא הזה.
היועמ"ש ציין תיקון עובדתי שהתקציב של קמחא דפיסחא זה  ₪ 444,444מתוך
 ₪ 044,444היות שהשאר לליל הסדר לעולים חדשים.
גובה הסל שמופיע שמה כמו שנה שעברה אלא אם כן יש לך את הטבלה שהם עשו כמה
נראה כל אחד במידה ויש .₪ 144,444
מבחינתנו ,הנקודה היא שהדבר שהתקבל בהנהלת מועצת העיר  ,שינוי קל שגובה הסל
כפי שמופיע בועדת התמיכות המקצועית או ועדת המשנה גובה הסל לא יהיה  ₪ 104אלא
גם אם עמותה תחלק ב( , ₪ 124 -בעבר היה . )144תקבל ותוכל להשתתף בחלוקה אלא
אם תחלק מפחות מ .₪ 124 -זה הדבר היחידי ששונה בהנהלה.

לרנר:

ליו"ר הייתה הצעה אחרת.

ראש העיר:

שמענו את ההצעה וההנהלה דנה.

ויינר:

החוק קובע שאם הועדה המקצועית מציע משהו וועדת משנה מחליטה משהו אחר זה בא
למליאה והמליאה צריכה להחליט איזה הצעה הם מקבלים .אם ועדת משנה בכלל לא דנה
אז לא דנים על שום דבר.

מוטי:

אני שואל מבחינת החוק האם אתה יכול לתת לי את זה עכשיו או  44שעות לפני את
השינוי.

נתן:

אני לא יודע על מה מדברים אני מבקש לדעת.

דירנפלד:

אין פה נוהל חדש .מה שאישרו בהנהלה זה מה שהיה עד היום .כל עמותה שמחלקת קמחא
דפסחא מעבירה רשימות של אנשים עם הטלפונים שחילק להם  ,כותב כמה סלים מה גובה
הסל .בלשכה המשפטית ומורדכי חייאוב עושים בדיקה ומתקשרים מדגמי לאנשים
ומחלקים ליחידות כסף לפי מספר המנות.
אני הצעתי הצעה שלא התקבלה אולי בשנה הבאה שלא יעשו לפי כמות המנות אלא שווי
המנות ,זאת אומרת שעמותה שמחלקת  34מנות של  1444שקל תקבל עכשיו  34יחידות
של  ₪ 44ועמותה שמחלקת  1444מנות של  144שקל תקבל  1444יחידות .השנה זה לא
התקבל כרגע זה עובד כמו שנה שעברה.
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

מוטי:

אני מבקש לפסול את זה כי אני צריך לקבל  44שעות לפני את ההצעה החדשה.

ראש העיר:

אין הצעה חדשה .קיבלת את הפרוטוקול .הפרוטוקול הזה אנחנו מאמצים את הכל פרט
לגובה הסכום.

מוטי:

אני לא מאשר.

ראש העיר:

אתה יכול לא לאשר ,מותר לנו.

מוטי:

אני רוצה חוות דעת של היועמ"ש.

עו"ד ברקוביץ :אני רוצה להבין מה הבעיה .מה המליאה כפופה לפרוטוקול כזה וראה וקדש? למה המליאה
לא מסוגלת להחליט ?
ראש העיר:

מוטי אתה יכול לא לאשר .זכותנו כמועצת עיר לכבד את כל הפרוטוקול פרט להחלטה
אחת.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  24מיום 21.3.12
פרט לשינוי מחיר מינמאלי ל –  ₪ 124במקום .₪ 104
מי בעד?
7

נגד

( 1מוטי)

נמנע

( 2נתן ,לרנר)

הצבעה:

בעד

מוטי:

אני מבקש שתרשום בפרוטוקול שיש פה שינוי בהצעה המקורית בלי ידיעתנו ובלי 44
שעות.

ראש העיר:

כן בידיעתך.

 אירית מצטרפת
סעיף  – 8אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 21.8.82
ראש העיר:

קיבלת את הפרוטוקול .יש שאלה אחת שתבחן לגבי רחוב דם המכבים  ,לא בישיבה הזו
אלא בישיבה הבאה .לגבי הבקשה דם המכבים שישונה לרחוב נחמן מאירי ,יובא למליאת
מועצת העיר .ועדת שמות לא רוצה לקבל החלטות לבד ,זה יובא למליאת מועצת העיר.
תקבלו את פרוטוקול ההתנגדויות פלוס נציג מהמשפחה ונציג המתנגדים ותהייה הצבעה
במליאת מועצת העיר .לא הזו ,בבא העת היא תהייה ותהייה החלטה הכי משמעותית
מבחינתנו.
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בס"ד

נתן:

עיריית
בית-שמש
אני רוצה למחות לגבי זימוני הועדות .אתם עושים אותם בבוקר ואחר הצהריים .חברי מועצת
העיר מחוץ לעיר ואין מצב שאנשים יצטרכו לעזוב אתר עבודה ויגיעו לכאן בשעות אחר
הצהריים .אתם עובדי העירייה יש לכם את כל הזמן שבעולם .קבעת מהיום למחר בשעה 12.44
בצהריים זה לא שעה מקובלת .גם אם אנחנו רוצים ליטול חלק בזה אנחנו לא יכולים.

ראש העיר:

יש ישיבות שחייבים להיות בשעות ערב ,ישיבות הנהלה ומועצה .ועדת משנה לבנין ערים
יכולה להיות גם בבוקר וגם בצהריים .תלמדו את החוק .אנחנו פועלים לפי החוק.

ראש העיר הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מיום .27.3.12
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נמנע (ׁ 2לרנר ,נתן)
נגד 4
בעד 12
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעף  – 4אישור תב"רים דחופים (במידה ותהייה הסכמה)
ראש העיר:

סעיף זה מותנה בהסכמת החברים.

מוטי:

אין הסכמה.

ראש העיר:

שלום? לא הייתה הסכמה?

לרנר:

מה שאישרו בועדת הכספים אין לי בעיה.

ראש העיר:

אין הסכמה אני מוריד את הסעיף מסדר היום.

הישיבה נעולה.
רשם :דוד סיטבון – סמנכ"ל
_______________
דוד סיטבון
מרכז הישיבות

________________
משה אבוטבול
ראש העיר
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