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  36.6.65מיום  53מן המניין מס'  שלא  פרוטוקול ישיבת מליאה

 

 

 ראש העיר - משה אבוטבול מר  :נוכחים

   סגן ומ"מ ראש העיר  - מר מאיר בלעיש  

 סגן ראש העיר - מר שמואל גרינברג  

 חבר מועצת עיר -  מר דוד ויינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 ת עירחבר מועצ -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   

 חבר מועצת עיר - מר  מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  משה מונטג  

 חברת מועצת עיר - גב' ילנה פרוקולוב מר  

 חבר מועצת עיר - מר אלכס שלפצ'נקו  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  תן שטריתמר נ  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 חבר מועצת עיר - מר ריצ'רד פרס   

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

  

        

   

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן חסרים:

   חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

   

 מנכ"ל - עו"ד מתי חותה  :משתתפים

 סמנכ"ל -  סיטבוןמר דוד   

 גזבר - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש - עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר -  מר יעקב דהן   
 

  

  על סדר היום:
 . דבר תורה.1

 . אישור תב"רים.2

 

           /...2 
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 דבר תורה – 6סעיף 

 

 נאמרו ע"י חבר המועצה מר שלום לרנר.

 

 שור תב"ריםאי – 3סעיף 

 

שאנחנו רוצים מתקציב חדש מול ישן  332ימים את התברים כולל תב"ר  10קיבלתם לפני  ראש העיר:

 להשלמת בנית אצטדיון הכדורגל. אם יש שאלות בבקשה ?₪ מיליון  6.5לתקצב 

 

לאצטדיון אמרתי שאין לכם מקור תקציבי ₪ מיליון  6.5דמת אמרתם שאתם מקצים ובפעם הק מוטי:

ועכשיו אתם טוענים שאתם לוקחים מחדש ₪  1.5הלכתם לפרויקט עם והיה מקור תקציבי ולא  

. אתה יודע שהכסף לא יגיע בחצי השנה הקרובה. אז מאיפה מקור תקציב אדון 2מול ישן מג'  

 ברדוגו. 

 

 4.5זה לא שמשרד הפנים לא אישר. עד היום תקציב המדינה לא אושר. קיבלנו אישור של  אריה:

ציות, כגון פמיליון למבנה ציבור. הנושא של המגרש בחנו מספר או 6.5לשוק ומקבלים ₪ ן יליומ 

חתום , זאת אומרת שהתגמולים לא יהיו רחוקים. יש  2של ג'  ההגשנו בקשה. החוז.מפעל הפיס 

 ₪.. מיליון  2.5לנו כרגע מקורות מימון ממשרד הפנים והטוטו  

 

שנים  4 – 3, לפני  גהמציאות הרעה שאתם רק מבטיחים, מונט הגמגום הזה של ברדוגו מבטא את מוטי:

 מגרש הספורט ולא היום. תהייתם צריכים לבנות א 

 

 הפנים  לכם ברמת הידיעה שהתבשרנו ממשרד מרישנו עוד תב"ר שלא הוגש אני או ראש העיר:

ביא את זה נ ,403,  430 –חלק ב  410 –בתי ספר הנמצאים במצב של שלד ב  השלמת   

 במליאה הבאה.  

 

 ?מה בחלוקה בין תקציב של מ. החינוך וקרנות הרשות  נתן:

 זה תיקון של תב"ר . וינר:

 

כלומר ₪. מיליון  6.5אנו מפחדים שבעוד שבועיים יצא הקבלן לכן התב"ר הוא מחדש מול ישן  מאיר:

  ,  משרד הפנים יתן את התוספת בגין זה  כפי סיכמנו. 2לא מחכים לג' שממשיכים את העבודה. אז  

 

משרד הפנים שאל מאיפה מקורות המימון של העירייה. אם לוקחים הלוואה נעמיס על ספר  מונטג:

שנים הקרובות עבור השוק, הכדורגל, בתי ספר. יוצא כל שנה כמה מיליוני  10 –התקציב ב  

ציב. כשהסבירו למשרד הפנים שאת זה לוקחים מתקציב ועוד שקלים. מאיפה יש בספר התק 

שאמור להכנס לעיר בתקופה הקרובה ולא משנה מתי.  לא צריך לחכות לכסף. אתה פותח את  

החשבון שלך מקבל את האישור לתב"ר. יכול לקבל את הכסף מהבנק.התקציב קיים. כבר שווקה  

 שר את תב"ר.השכונה, הכסף אמור להיכנס , אז משרד הפנים יא 

 

 אם הכל כזה ברור אריה , מה מונע שתתחיל בבניה מחר בבוקר ונסיים אותו תוך כמה   ריצ'רד:

 3.../         חודשים.  



 בס"ד
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 00-0000999פקס.  00-0000900/9בית שמש טל.  5מרכז מסחרי ת.ד. 

עיריית 
 שמש-בית

 

 התחלנו לא הפסקנו.  מאיר:

 

 אם נגמר הכסף בעוד שבועיים אריה אתה עוצר את הבניה?  ריצ'רד:

 

 למה אני ?  אריה:

 

נתי הפרויקט יוצא לדרך, אפשרות אחת חדש מול ישן אפשרות שום דבר לא עוצר מבחי ראש העיר:

 בבקשה גם לזה. שריינתי  נוספת זה עם מפעל הפיס,  

 

 2ישבנו שבוע שעבר וחילקנו את הקצבה אחד מהסעיפים  2013 –ל ₪ מיליון  7 –קיבלנו כ  גזבר:

 למגרש הכדורגל.₪ מיליון 

 

 תפסקנה. שוריין הכסף במפעל הפיס והעבודות לא ראש העיר:

 

 .אילנה מצטרפת לישיבה 

 

: מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנק הצעת החלטה –ראש העיר 

 נפרד לכל תב"ר.

 

סכום התבר  מהות הפרויקט מס תב"ר

שאושר בעבר 

 בש"ח

סה"כ סכום  הגדלה/הפחתה

 חדש בש"ח

 מימון

 21-המאה ה 550

 פעימה שלישית

 ד החינוךמשר  702,600  

 

 

סכום התבר  מהות הפרויקט  מס' תב"ר

שאושר בעבר 

 בש"ח

סה"כ סכום  הגדלה/הפחתה

 חדש בש"ח

 מימון

ישיבת חסדי  514

 גור

603,500 1,738 – 

40-  

 משרד החינוך 601,722

 קרנות הרשות

 1016סמ'  306

 403מגרש 

 מפעל הפיס 8,547,378 598,794  7,948,584

שיפוץ מגרש  332

 כדורגל

 ישן מול חדש 9,000,000 6,500,000 2,500,000
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 מי בעד ?

 

 )לרנר( 1 נמנע 0 נגד 16 בעד  הצבעה:

 חלטה של ראש העיר.המועצת העיר מאשרת את הצעת ה החלטה:

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –דוד סיטבון  רשם: 

 

 

   _____________        _____________ 

 משה   אבוטבול          דוד    סיטבון   

  ראש    העיר        מרכז   הישיבות

   


