בס"ד

עיריית
בית-שמש
פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס'  12מיום 23.3.11

נוכחים:

מר משה אבוטבול
מר מאיר בלעיש
מר שמואל גרינברג
מר דוד וינר
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר מוטי כהן
מר ישעיהו ארנרייך
מר שלום לרנר
מר אלי פרידמן
גב' אירית מרציאנו
מר נתו שטרית

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

חסרים:

מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר ריצ'רד פרס
מר ג'קי אדרי
גב' אילנה ירחי
גב' סטלה ולטר
מר אלכס שלפצ'נקו

 חבר מועצת העיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מעצת עיר -חבר מועצת עיר

משתתפים:

מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
עו"ד מ יקי גסטוירט
מר יעקב דהן

 סמנכ"ל העירייה גזבר יוע"מ יוע"מ -מבקר

על סדר היום:
 .1אישור צו הארנונה לשנת 2011
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עיריית
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ראש העיר:

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס' 12

ראש העיר:

התעכבנו מכמה סיבות באישור הצו .אחת הסיבות היא שהיו כמה עדכונים שנעשו גם ע"י
שר הפנים בנושא של נכים ודברים אחרים .עשינו שינוי אחד בטבלה על פי בקשתו של
יו"ר ועדת כספים מר דוד וינר ,להחזיר נושא היסטורי שנמחק במהלך השנים :שתהייה
טבלה עירונית כמקובל בכל עיר ע"פ פרוט דרגות הנחות ,וזה מתאים לכולם .אין הבדל
בין תושב לתושב .הכל לפי המצב הסוציואקונומי .הכל לפי מבחן הכנסה.

מוטי:

הבעיה שרק צד אחד מקבל את הסיוע .אתה עכשיו פגעת בכל הקשישים .הורדת להם את
אחוזי ההנחה וגם לכל הנכים בבית שמש .עכשיו אתה רוצה להגדיל ל 90% -הנחה
לאברכים.

ראש העיר:

זו הטעות .לכל מי שמגיע .אני כמו רחובות ראשון ,פ"ת.

מוטי:

משה ,הישיבה הראשונה לפני שנתיים אמרת שתדאג לכל האוכלוסיה .ישבנו בישיבת
הנהלה והגדלת מ –  ₪ 2000ל –  ₪ 4000את ההנחה לחרדים.

ראש העיר:

אתה טועה!

מוטי:

גם בישיבה הראשונה אמרת כמה המצב של בית שמש קשה ,שדני השאיר לך
 80מיליון  ₪בתקופה שבזבזת כל אגורה .אתה מעולם לא דואג לתושבי בית שמש
הותיקה .גם בבית המשפט בדיון על ג'  1אמרת אסור להפלות ,כל אחד יכול לבוא ולקנות.
עכשיו הוצאת תוכנית על ג'  2שהיא מפלה ובנויה רק לחרדים.

לרנר:

אם אתה מעלה את ההנחות אין לך כיסוי תקציבי .מה שקראנו בעיתון זה שיו"ר ועדת
כספים אומר שאנחנו הולכים למדוד לתושבים את הדירות ואז נקבל יותר כסף .עם כל
הכבוד זה לא שיטה לקחת מאחד ולתת לשני.

ראש העיר:

מי שהגדיל את דירות בכל מגזר ימדדו.

מוטי:

זה לא נכון ,במכרז האחרון למדידות באתי בתלונה למנהל הגביה למה מודדים רק בבית
שמש .הוא ענה לי שהמדידות זה הולך לרמה ב' ולנחלה ומנוחה .אתה יודע לאן זה הלך?
זה הלך רק לשכונות הותיקות בבית שמש.

לרנר:

אני לא מדבר נגד מי מודדים .אני מדבר על עצם זה שמודדים .אם משהוא הוסיף משהוא –
אז זה משהוא אחר.

ראש העיר:

דרך המדידות היו דברים חיובים  .אם משהוא שלם יותר אחרי זה עדכנו להם פחות.
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נתן:

אתה חייב להיות קשוב לציבור .אנחנו מעלים פה דברים של אנשים ברחוב ,הזעקה יצאה
מבפנים .אני רוצה שתבין איך הדברים נראים .פעם אחת יצאת במכרז כשיש בעיה קשה
מאוד של חניה ברחבי בית שמש שאתה לא נותן פיתרון לציבור למרות דיונים .החלטת
מליאה וישיבות שהיו אצל מאיר וכלום לא קורה .אבל מכרז לאכיפה יוצא .והחברה תעבוד
לפי מה נכנס לה בסוף יום.כלומר ישחטו את הציבור בנושא דוחות.פעם שנייה אתה יוצא
במדידות בכל רחבי בית שמש .אתה אומר חסר לי כסף .פעם שלישית אתה עושה הנחות.

ראש העיר:

לכולם ,לכל בית שמש.

מוטי:

לא לכולם ,אולי תיתן דוגמה בבית שמש הותיקה.

ראש העיר:

אדם שיש לו  6נפשות והבחור עובד ומקבל .₪ 6000

נתן:

עם כל המצב הקשה ועדת הנחות צריכה להמשיך לפעול כפי שהיא פועלת עד היום והיא
לא צריכה להקל בנושא קריטריונים להנחות כי אם הקופה של העירייה צריכה הכנסות לא
יתכן שינתנו הנחות.

אירית:

היום יצא מכרז לאכיפה של דו"חות חניה?

עו"ד גסטוירט :יצא מכרז של כל מערך החניה .החברה תספק את המסופונים  ,את התוכנה ,את כל
הטכניקה של דו"חות החניה.
מוטי:

לא מיצרים אלטרנטיבה למקומות חניה.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את צו הארנונה לשנת .2011
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

1
נמנע
2
נגד
בעד
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

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

_______________
משה אבוטבול
ראש העיר
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