בס"ד

עיריית
בית  -שמש
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  24מיום 24.9.24

נוכחים:

מר משה אבוטבול
מר שמואל גרינברג
מר דוד וינר
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר מוטי כהן
מר ישעיהו ארנרייך
מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר ריצ'רד פרס
מר ג'קי אדרי
מר אילנה ירחי
מר אלי פרידמן
מר אלכס שלפצ'נקו

 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 חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר חבר מועצת עיר -חבר מועצת עיר

חסרים:

מר מאיר בלעיש
מר שלום לרנר
גב' אירית מרציאנו
מר נתן שטרית
גב' ילנה פרוקולוב

 חבר מועצת עיר (בחו"ל) חבר מועצת עיר חברת מועצת העיר חברת מועצת עיר -חברת מועצת העיר

משתתפים:

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

– מנכ"ל
– סמנכ"ל
– גזבר
– יועמ"ש
– יועמ"ש
 -מבקר

על סדר היום:
 .1אישור מורשה חתימה בבית ספר אליקים.
 .2ויתור זכויות חלקי במגרש  101תב"ע בש. 151/
 .3אישור מחירון לשימוש באשכול פיס.
 .4אישור פרוטוקול מחיקת חובות מיום 2.1.12.
 .5אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  14,13ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות מס' 14,13.
 .1אישור יציאת משלחת לטיבט – סין בין התאריכים .10-11/10/12
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בס"ד

עיריית
בית  -שמש
2/...

סעיף  – 2אישור מורשה חתימה באליקים
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת מורשה חתימה בבית ספר אליקים :מר דניאל בן לולו
ת.ז  0511115424ובת שבע אפרגן ת.ז . 254505033
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

 ג'קי עזב את הישיבה.
סעיף  – 4ויתור על זכויות חלקי במגרש  102תב"ע בש251/
עו"ד גסטוירט :חברת חשמל דורשת שהזכויות בקרקע יהיו שלה כדי להקים חדר טרנספורמציה .מדובר
בבית ספר ברמב"ש ג' .החברה חייבים לשים את השנאי בשטח של העירייה ,העירייה מחזירה חלק
מהשטח למנהל כדי שחברת חשמל תוכל להקים את החדר טרנספורמציה .אנחנו מאשרים את הויתור.
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת ויתור על זכויות חלקי במגרש  101תב"ע בש.151/
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  3אישור מחירון לשימוש באשכול הפיס
מוטי:

למה אתם לא מציגים את המחירים של שנה קודמת.

ריצ'רד:

אין סיבה להפיץ את המחירון הקודם .השינוי היחידי הוא בתשלום עבור הניקיון במקום
לבקש מהם לנקות.

מוטי:

מה אתה עושה עם בתי ספר כמו עדיהו ,אליקים ,עניים .למה אתה לא נותן להם פטור
מלא.

ריצ'רד:

הם מקבלים הנחה ובהתאם לחוק  ,וגם אשכול הפיס הוא מוסד חינוכי שמחויב בהכנסות
והוצאות ובביקורת לכן אתה לא יכול להחזיק בגרעון ולתת פיתרון למוסד אחר.

מוטי:

יש סרטים מהשלטון של דני בנושא הזה של אשכול הפיס .דאגת לעשות אותו בחינם.
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בס"ד

ריצ'רד:

עיריית
בית  -שמש
3/...
אתה ממציא .ליד כולם אני אומר תביא את הדברים לפייסבוק  ,אני הורדתי את המחירים
ב .50%

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את המחירון לשימוש באשכול הפיס.
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

נמנע 0 -
( 1מוטי)
נגד
בעד 12
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 2אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות מיום 4.1.24
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת מחיקת חובות מיום .2.1.12
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 5אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  12,13ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות מס' 12,13
מוטי :בבן-זאב יש חידושים של כמה הקצאות .אני אשמח לשמוע.
ראש העיר:

תהייה יותר ספציפי.

מוטי:

חיי שרה

ראש העיר:

זה בית ספר קיים בקריה .להוציא אותם החוצה? ועדת ההקצאות שכחה שורה אחת
והיועמ"ש מאשר את זה .גרינברג תקריא.

גרינברג:

מוסדות בית אליהו באה במקום עמותת אוהל יוסף ומלכה.

ראש העיר:
ג'. 1

הם הצטרכו לעבור את התהליך והיועמ"ש מתבקש לבחון מחדש בפרוטוקול  14סעיף

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת הקצאות 14,13
ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות  14,13בתוספת :מוסדות בית אליהו
(ע"ר) 510522115באה במקום עמותת אוהל יוסף ומלכה 510401032
וכן בדיקה נוספת של היועמ"ש סעיף ג'  1בפרוטוקול .14
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עיריית
בית  -שמש
4/...

מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

נמנע 0
( 1מוטי)
נגד
בעד 11
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 1אישור יציאת משלחת לטיבט – סין בין התאריכים 20-21/20/24
ראש העיר :הגיע אלי משלחת שביקשה ממני להגיע לשם במסגרת ערים תאומות אלי מצטרפים משה
מונטג  ,מורדכי דירנפלד ,,הגזבר והרלי שטרק.
ראש העיר – הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת יציאת משלחת לעיר התאומה בסין ובטיבט.
במשלחת :משה אבוטבול  ,משה מונטג  ,מורדכי דירנפלד ,אריה ברדוגו
והרלי שטרק עלות הנסיעה כ – .₪ 55,500
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נמנע ( 1ריצ'רד)
נגד 0
בעד 11
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

ראש העיר – הודעה – בימים הקרובים משה דדון ראש מועצת מטה יהודה ואנוכי נצא למאבק גדול
במשרד האוצר כנגד ביטול או הקפאה של סלילתו של כביש  ,31אני פונה אליכם לעזור לנו.
נרים כוסית לחיים לרגל השנה החדשה תשע"ג.
הישיבה נעולה.
רשם  :דוד סיטבון – סמנכ"ל
_____________
דוד סיטבון
מרכז הישיבות

_____________
משה אבוטבול
ראש העיר
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