בס"ד

עיריית
בית-שמש
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  14מיום 21.7.42

נוכחים:

מר משה אבוטבול
מר מאיר בלעיש
מר שמואל גרינברג
מר דוד ויינר
מר מוטי כהן
מר ישעיהו ארנייך
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר מרדכי דירנפלד
מר שלום לרנר
מר ג'קי אדרי
מר אלי פרידמן
מר נתן שטרית

חסרים:

 חבר מועצת עירמר משה מונטג
 חברת מועצת עיר (יושבת שבעה)גב' אילנה ירחי
עו"ד אירית מרציאנו  -חברת מועצת עיר
 חברת מועצת עירגב' ילנה פרוקולוב
מר אלכס שלפצ'נקו  -חבר מועצת עיר (בחו"ל)
 חבר מועצת עירמר ריצ'רד פרס

משתתפים :מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
עו"ד מיקי גסטוירט

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

 סמנכ"ל גזבר יועמ"ש -יועמ"ש
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

על סדר היום:
 .1פרוטוקול ועדת כספים מס' 66,66.
 .2אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 12.6.12.
 .3אישור פרוטוקול ועדת שילוט מקצועית מיום .12.6.12
 .4אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 23.6.12
 .5אישור ועדת הקצאות מס'  81, 87,67,68 ,ומשנה להקצאות מס' 81,87,67,68.
.6אישור ועדת משנה לתמיכות מס'  15מיום  23.6.12ופרוטוקול ועדת תמיכות מס'  27מיום .18.6.12
 .6אישור הקמת ועדה לבחירת יקיר העיר.
 .8אישור (כאספה כללית של החברה הכלכלית) הוצאות של הדירקטורים בחברה הכלכלית בית שמש.
 .7אישור מינויו של מנכ"ל העירייה עו"ד מתי חותה לדירקטור בחברה הכלכלית בית שמש במקומו של
רו"ח אריה ברדוגו.
 .17אישור תב"ר .523
ראש העיר:

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס' 41

סעיף  - : 4פרוטוקול ועדת כספים מס' 67 , 66
 אין הערות.
 ג'קי עזב את הישיבה
סעיף  : 2אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 42.7.42
 אין הערות
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחות מיום . 12.2.12
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 3אישור פרוטוקול ועדת שילוט מקצועית מיום 42.7.42
 אין הערות.
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שילוט מיום .12.6.12
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 1אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 23.7.42
ראש העיר:

מוריד סעיף זה מסדר היום

סעיף  - 1 :אישור פרוטוקול של ועדת הקצאות מס'  78,88,84 ,78ופרוטוקולים של ועדת משנה
להקצאות מס' 84 ,78,78,88
נתן:

הייתה פה החלטה לבטל את כל ההקצאות יצא מכתב ליועמ"ש לעירייה ולא קיבלתי תשובה.
בישיבת הביקורת שהייתה ביקשנו חוות דעת משפטית כתובה אם היה פה משהו חוקי או לא חוקי.

עו"ד גסטוירט:

הייתי בחופשה לכן לא הספקתי.

נתן:

מאיר בלעיש אותך אני שואל .אתה ראית את ההקצאות שעולות כאן?

מאיר:

קראתי הכל ואני סומך ומאמין לראש העיר.

נתן:

אני רוצה לשאול את יו"ר ועדת ההקצאות .ההקצאות שעולות כאן .יש אחריהם אנשים?
יש אחריהם תקציבים? מישהו בודק את הדברים .מישהו בודק את הסוגיה הזאת .אני מכיר
הקצאות בבית שמש של דונמים אין אחריהם אנשים ואין אחריהם כספים .איך בודקים את
זה.

מנכ"ל:

מאחר והטענה הזו עלתה בעבר קבענו לעצמנו כללים .קודם כל יש מחסור בכל העיר של
קרקעות .בשנים האחרונות נתנו רק למוסדות קיימים כלומר בתי כנסת ובתי ספר שקימים
בדירות או בקרוואנים וחייבים למצוא מקום .במקרים חריגים דרשנו הצגה של יכולות
מימון – זה דבר שהוא קשה לביצוע.

נתן:

בתהליך בוועדה האם יש תהליך שבו העמותה מציגה את שמות האנשים.

מנכ"ל

העמותה ממלא טופס ממוחשב דרך מנהל מח' נכסים.
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

נתן:

האם משהו בודק את זה ? אתה יודע מה קרה בירושלים ש –  477תלמידים היו במוסדות
שונים.

יועמ"ש

כל המוסדות מקבלים מכתב מאגף החינוך.

נתן:

בתי כנסת – האם יש מדיניות .יש בתי כנסת שאין להם מנין .מתי אומרים די ?

יועמ"ש:

לפני שלוש שנים ביטלנו בית כנסת בעיר הותיקה למרות שהייתה ביקורת של חברי
מועצה  ,אמרנו שאין להם מספיק מתפללים.

מוטי:

כבוד המנכ"ל  ,לפני חצי שנה הייתי עם עמותה של אוטיסטים שהם זרוקים באיזה שהוא
מקום ,אתה הבטחת והתחייבת שתפעל לקדם את העניין שלהם ולאשר את ההקצאה מדוע
אתה לא מביא את זה לסדר היום ?

מנכ"ל:

לאוטיסטים ,ביקשו הקצאה  ,ע"י קרן רש"י  ,ולא אישרנו להם אז באה הקרן אמרה
שהיא תורמת בניין לעירייה עבור האוטיסטים והדבר היחידי שהיא מבקשת שאנחנו
מתחייבים להפעיל את הבניין אמרנו אין בעיה ,והעברנו החלטה להקצאה ,כשנכנסו עורכי
דין התברר שש עוד דרישות.

מוטי:

היה כן רצון להתגמשות.

ראש העיר:

במידה שתסכים לחזור למסלול תוך כדי זה שתעמוד בתקנים המקצועיים  -בבקשה.

עו"ד גסטוירט :לפני שבועיים נפגשנו עם גורם שמנסה לפנות אליה שוב ולראות אם זה רלוונטי ולהחיות
את זה.
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת הקצאות
מס'  81,87,67,68ופרוטוקולים של ועדת משנה להקצאות מס' . 81,87,67,68
מי בעד ?
הצבעה
החלטה:

( 3נתן,מוטי,לרנר).
נגד
בעד 12 -
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר .

ויינר:

בחוזר מנכ"ל נאמר שועדת משנה להקצאות היא הקובעת.
5/...
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

סעיף  – 6אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  28מיום  48.7.42ופרוטוקול ועדת משנה לתמיכות
מס'  41מיום 23.7.42
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  27מיום 18.6.12
ופרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  15מיום .23.6.12
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

(3נתן ,מוטי ,לרנר)
נגד
בעד 7
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 7אישור הקמת ועדה לבחירת יקיר העיר
ראש העיר :

ישנם אנשים מאוד יקרים שתרמו רבות לעיר שלנו בית שמש .אנחנו לקראת  67שנה
לבית שמש .קיבלתי את ההצעה של ריצ'רד פרס וגם של מאיר בלעיש אנחנו רוצים להקים
ועדה לבחירת יקיר העיר.
חברי הועדה :ילנה ,מאיר בלעיש ,דוד ויינר ,ראובן כהן וחבר מהאופוזיציה.

מוטי:

אני רוצה להיות.

ראש העיר:

מוטי כהן יהיה חבר נוסף.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הקמת ועדה לבחירת יקיר העיר שחבריה :ילנה
פרוקולוב ,מאיר בלעיש ,ראובן כהן ,דוד וינר ,מוטי כהן.
הצבעה:
החלטה:

נמנע ( 1 -נתן)
נגד ( 1לרנר)
בעד 17
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 ארנרייך עזב את הישיבה
סעיף  : 8אישור (כללית של החברה הכלכלית ) הוצאות של הדירקטורים החברה הכלכלית
ראש העיר:

כפי שהחוק מחייב נותנים  ₪ 277לחודש לדירקטור בתנאי שהיה בישיבה רק לאלה
שאינם עובדי עירייה וחברי מועצה.

נתן:

מירי שלם לא עובדת בעירייה.
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

עו"ד גסטוירט :הנושא יבדק.
מוטי:

מדוע אתה לא ממנה אחד מהחברים פה.

ראש העיר:

אתם לא הגשתם בקשה בכתב.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תשלום הוצאות של הדירקטורים בסך ₪ 277
לחודש.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נמנע ( 2מוטי ,לרנר)
( 1נתן)
נגד
בעד 8
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  : 8אישור מינויו של מנכ"ל העירייה עו"ד מתי חותה לדירקטור החברה הכלכלית במקומו
של רו"ח אריה ברדוגו
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של מנכ"ל העירייה עו"ד מתי חותה
לדירקטור בחברה הכלכלית בית שמש במקומו של הגזבר רו"ח אריה ברדוגו.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

( 3מוטי ,לרנר ,נתן)
נגד
בעד 6
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר

 מוטי עזב את הישיבה
סעיף  – 48אישור תב"ר 123
ראש העיר:

חסרים לנו כיתות לבתי ספר יש הרשאות של משרד החינוך כדי להקים כיתות נוספות
כדי לפתוח את שנת הלמודים  .מבנים יבילים.

6/...
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

מס
תב"ר

מהות הפרויקט

523

מבנים יבילים בית יעקב
תפארת החיים  ,ת"ת
תורה ,תורת חסד,פניני
חן)

סכום התבר
שאושר בעבר
בש"ח
1,611,777

הגדלה

סה"כ סכום
חדש בש"ח

מימון

357,777
121,377

2,182,377

משרד החינוך
קרנות הרשות

מי בעד ?
הצבעה:

בעד

6

נגד

( 1נתן)

נמנע

( 1לרנר)

ישיבה נעולה
רשם :דוד סיטבון – סמנכ"ל

__________
דוד סיטבון
מרכז הישיבות

_____________
משה אבוטבול
ראש העיר
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