בס"ד

עיריית
ביתשמש
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס'  2מיום 18.12.08
נוכחים

מר משה אבוטבול
מר מאיר בלעיש
מר שמואל גרינברג
מר יהודה מדיזאדה
מר ראובן כהן
מר מוטי כהן
מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר ריצרד פרס
מר שלום לרנר
מר ג'קי אדרי
גב' אילנה ירחי
מר אלי פרידמן
מר דניאל וקנין
מר נתן שטרית
גב' סטלה וולטר
מר אלכס שלפצ'נקו

 ראש העיר מ"מ וסגן 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 חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

חסרים

מר דוד ויינר
מר ישיעהו ארנרייך

 סגן ראש העיר -חבר מועצת העיר

משתתפים

עו"ד מתתיהו חותה
מר דוד סיטבון
רו"ח אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
עו"ד מיקי גסטוירט
מר אביטל בן ברוך
מר יהודה גור אריה

 מנכ"ל העירייה סמנכ"ל העירייה גזבר העירייה יועץ משפטי יועץ משפטי מבקר העירייה דובר2/.
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בס"ד

עיריית
ביתשמש
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  11מיום  ,12.10.08מס'  12מיום 9.11.08
 .2אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות מס'  57מיום  ,23.7.08מס'  58מיום  ,6.8.08מס'  59מיום
 ,27.8.08מס'  ,60מיום  ,11.9.08מס'  61מיום 6.10.08.
 3אישור העסקתו של מר גולן שליט כרל"ש ראש העיר בחוזה בכירים ושכרו יעמוד על  30%משכר מנכ"ל
ובכפוף לאישור משרד הפנים ,לתקופה של שלושה חדשים.
 .4אישור הרכב ועדות חובה ורשות

ראש העיר

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס' .2

סעיף  :1אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  11מיום  ,12.10.08מס'  12מיום 9.11.08
מר אלכס שלפצ'נקו מודיע שיוצא מהישיבה ואיננו משתתף בהצבעה על סעיף זה.
ריצרד

אני מוחה שועדה זו התכנסה בערב הבחירות וכשהנוער העובד והלומד אינם נמצאים
בפנים ,תנועה יקרה שעושה עבודה טובה עם אוכלוסיות חלשות וטובות וחבל שלא
קיבלה תמיכה.

דניאל

בהמשך לדבריו של ריצרד ,גם תנועת בית"ר שאכן סיכמנו כאן במליאה שבשנת 2008
יתוקן – לא תוקן .אני מאד מבקש שאכן הדברים יקבלו איזון אחר .אני זוכר את דבריו
של מאיר בלעיש שאמר את אותם הדברים .אני חושב שזה לא קשור לקואליציה
ואופוזיציה.
אני מעלה הצעה .לאור ההתחיבות שלנו במליאה ,בהרכב הקודם ,שאכן השנה יחולו
איזונים ,שכולם יגישו מסמכים כדת וכדין .אני מאד ממליץ לאפשר לועדה ביום יומיים
הקרובים לדון בנושא ולהסמיך אותה על ידנו מבלי שתחזור לכאן.

ראש העיר

אמרנו בהנהלה שאנו נפצה את אלה שלא קיבלו כמו "אל המעין"" ,בני חיל".
הפעם נאשר את הפרוטוקולים ובפעם הבאה נפצה את אלה שלא קיבלו.

דניאל וקנין

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת תמיכות ומסמיכה את
ועדת תמיכות לדון בבקשות נוספות שיוגשו אליה ללא צורך להביא לאישור המליאה.
3/.
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בס"ד

עיריית
ביתשמש

מי בעד?

בעד – 3

נמנע 1 -

נגד 12 -

הצעת ההחלטה לא התקבלה.
ראש העיר

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת תמיכות מס' 11
מיום  ,12.10.08ומס'  12מיום .9.11.08

נגד 3 -
בעד 13 -
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  :2אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות מס'  57מיום  ,23.7.08מס'  58מיום
 ,6.8.08מס'  59מיום  ,27.8.08מס'  60מיום  ,11.9.08מס'  61מיום __ 6.10.08
מר אלכס חזר לישיבה.
ראש העיר

אני רוצה לציין שהפרוטוקולים נכתבו בקדנציה הקודמת .רצינו לישר קו .החלטנו לאשר
את הפרוטוקולים למעט הסתגויות קלות.

מונטג

בפרוטוקול  57סעיף ח' – "יד תומך"  -להחזיר לועדת הקצאות.
בפרוטוקול  59סעיף ה' – להסיר את ההערה" :בתמורה לפינוי אולם הספורט" – אין קשר
בין שתי העמותות.

דני

בפרוטוקול  57סעיף ה' – "עמותת קהילת תפילת שלום מקור חוכמה" להחזיר לועדה.
למיטב זכרוני הוגשה רשימה שמית של המתפללים שהם תושבי הרמה.

נתן

מגיע אלינו חומר רב משמעות .אנחנו לא חותמת גומי .אני רוצה לקבל את כל החומר,
מה תהליך קבלת ההחלטה? מדוע זה קרה? מה הנתונים?

ראש העיר

מעולם לא היינו חותמת גומי .זה אותו מבנה של הפרוטוקול .אנחנו מקבלים את הפרוטוקולים
כמה ימים לפני ,כך שאם יש שאלות אתה פונה למקור הועדה .במקרה הזה ליעל היימן
ופותחים את התיק וכך במליאה זה דיון קצר.
4/.
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בס"ד

עיריית
ביתשמש
נתן

אתה שולח לי  48שעות לפני.

ראש העיר

כך נהוג .החוק מחייב אותי כך.

נתן

אני רוצה ללמוד כל סוגיה לכן אני מבקש את החומר ביותר מ 48 -שעות .היום אני נמנע
בהצבעה כי אני לא מכיר את החומר .אני מבקש שבסוגיה של הקצאות ,של מגרשים ,בנינים,
אני רוצה חומר כתוב ,אין לי אפשרות להפגש עם כולם ב 48-שעות לפני .או שתשלחו לנו
חומר לבית ללמוד בערבים.

ראש העיר

שמעתי ,לגבי ביצוע נדון בזה יחד.

ראש העיר

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת הקצאות מס'  57מיום
 ,23.7.08מס'  58מיום  ,6.8.08מס'  59מיום  ,27.8.08מס'  60מיום ,11.9.08
מס'  6.10.08 ,61בכפוף להסתגויות והתיקונים הבאים:
א .לתקן בפרוטוקול  – 58מגרש  206במקום 406
ב .בפרוטוקול  57סעיף ח' – להחזיר לועדת הקצאות
ג .בפרוטוקול  59סעיף ה' להסיר "בתמורה לפינוי אולם הספורט"
ד .בפרוטוקול  57סעיף ה' להחזיר לדיון בועדת הקצאות.

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

בעד  15 -נמנע 2 -
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  :3אישור העסקתו של מר גולן שליט כרל"ש ראש העיר בחוזה בכירים ושכרו
יעמוד על  30%משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור משרד הפנים_ולתקופת ניסיון של שלושה
חודשים.
ראש העיר

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את העסקתו של מר גולן שליט כרל"ש ראש העיר
בחוזה בכירים ושכרו יעמוד על  30%משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור משרד הפנים לתקופת
ניסיון של שלושה חודשים.

בעד  13 -נמנעים 4 -
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
6/.
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בס"ד

עיריית
ביתשמש

סעיף  :4אישור הרכב ועדות חובה ורשות
ראש העיר

העבודה השוטפת של העירייה נעשית ע"י ועדות.
אני מודה לחברים שמוכנים לפנות מזמנם ולהגיע לועדות.
אני מבקש מכולם להשתדל להגיע לכל הועדות .אי כינוסה של ועדה בהעדר קוורום גורם
לנושאים לא מטופלים ,ונתקעים תיקים שלא ניתן לדון בהם וגורמים צער לציבור.
השתדלתי לתת לכולם וגם ראשי ועדות למי שלא בקואולויציה .כל חבר בסיעה הוא באופן
אוטומטי ממלא מקום של חבר סיעתו בכל ועדה כדי למנוע העדר קוורום .סיעה של חבר
אחד יכול לקבוע ממלא מקום עם סיעה אחרת של חבר אחד.
כל חבר שאינו חבר בועדה מסוימת יכול להגיע לועדה זו כמשקיף בלבד.
אני מקריא את הרכב הועדות:
מצ"ב רשימת הועדות והרכבן.

ראש העיר :הצעת החלטה -:מועצת העיר מאשרת את הרכב הועדות כמפורט ברצ"ב.
מי בעד?
הצבעה :בעד  12נמנעים 5
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

הישיבה נעולה.
רשם :דוד סיטבון – סמנכ"ל העיריה

________________
דוד סיטבון
סמנכ"ל העיריה

__________________
משה אבוטבול
ראש העיר
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בס"ד

עיריית
ביתשמש
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