בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס'  9מיום 14.4.16
נוכחים:

 ראש העירמר משה אבוטבול
 מ"מ/סגן ראש העירמר מאיר בלעיש
 סגן ראש העירמר שמוליק גרינברג
 סגן ראש העירמר חיים בן מרגי
 חבר מועצת עירמר מר אליסף ורמן
 חבר מועצת עירמר יגאל חדד
מר ישראל סילברסטין  -חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עירמר ישעיהו ארנרייך
 חבר מועצת עירמר שמעון גולדברג
 חבר מועצת עירמר פרנקל אברהם
 חבר מועצת עירמר שלום אדרי
 חבר מועצת עירמר משה שטרית
 חברת מועצת עירגב' סטלה ולטר
 חבר מועצת עירמר מוטי כהן
 חבר מועצת עירמר מנשה אליאס
 חבר מועצת עירמר ריצ'רד פרס

חסרים:

מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר אלי כהן

 חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר -חבר מועצת עיר

משתתפים:

עו"ד מתי חותה
מר דוד סיטבון
עו"ד מיקי גסטוירט

 סמנכ"ל סמנכ"ל -יועמ"ש
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
ראש העיר :אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס' 9
על סדר היום:
 .1אישור דו"ח שנתי של תאגיד מי שמש לשנת  2013ולשנת .2014

סעיף  1אישור דו"ח כספי שנתי של תאגיד מי שמש לשנת  , 2013ולשנת 2014
ראש העיר:

קיבלתם את הדו"ח אפשר להתייחס.

שלום:

מפנה לדוח  2013לדף מס'  .23לתומי חשבתי שתיקנתם את הדו"ח .אני מפנה
אתכם לדו"ח  ,2012סעיף כיבודים ומתנות .ב2012 -הגשתם סעיף הזה 257,000
 .₪קמה צעקה על זה .וראו איזה פלא בספר החדש הצגתם  . ₪ 105,000היום
אתם מציגים שב –  2012הוצאתם רק  ,₪ 105,000אם זו ההתייחסות שלכם אז אני
לא רוצה להתייחס לכל הדו"ח הזה .באותו עמוד  ,סעיף אחזקת רכב  :ב 2012 -הוא
 2089וב 2013-יש גידול כל כך רציני  ,ואני שואל ממה הוא נובע ?

ארנרייך:

אמרנו והסברנו שהכסף הזה הוא לא כסף של כיבודים אלא הוא מורכב מסעיפים
שונים .בעבודה נכונה יותר שנעשתה מול הרו"ח חולק הכסף לסעיפים הנכונים.

ריצ'רד :יש לך חובה ציבורית לתת תשובות כדין ומסודר .גם אם ירד ל ₪ 105,000
התחייבת לתת פרוט על מה הדברים האלה ולא נתת.
ארנרייך:

לא התחייבתי.

שיטרית:

מיקי  ,אנחנו מאשרים היום דו"ח  2013ומקבלים שורה של  .2012לפני שנתיים
אשרנו את הדו"ח  2012עם מספרים שונים ממה שיש עכשיו.איך אני יכול להבין מה
אני מאשר ?

ריצ'רד:

אמר יו"ר הדירקטוריון" :חילקו לסעיפים השונים" מה זאת אומרת ? סידרו את המאזן
שיתאים ולא תראה הביקורת הציבורית ? פלד  ,אני רוצה להבין ממך מה נלקח מה –
 ₪ 257,000ולאיזה סעיפים חולק?

פלד:

רואה החשבון טעה והעביר את נושא המיסים לסעיף הרלבנטי שנה לאחר מכן.

שטרית :היינו אמורים לאשר מחדש.

ריצ'רד:

הייתם אמורים לדווח על התיקון בתחילת הדו"ח .למי מגיע  ₪ 115,000מתנות ?

ראש העיר:

אני רוצה שנהיה ממוקדים מי שאמור לתת תשובות זה הצוות המקצועי של תאגיד
המים ואם יש לממונה להוסיף שיוסיף .אל תצפו שאני יודע יותר דברים מהם.
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
שלום:

סעיף ההשתלמויות היה בנפרד ב 2012 -וגם היום .אמרת – מסים אני מקבל.
אחזקת רכב ב –  ₪ 289,000 :2012ב –  ₪ 364,000 2013גידול רציני
ב –  .₪ 163,000 : 2014תסבירו את הפערים האלה .אני לא מבין ?!

ריצ'רד:

אפשר לקבל חלוקה כמה הושקע בתשתיות בבית שמש הותיקה וכמה הושקע
רמב"ש? למה אין לנו דו"ח  ,2015אנחנו בחודש אפריל.
בדו"ח  2013עמוד  4כתוב יתרת הפסד ירידה של כמעט  9מיליון  ₪לעומת ב –
 2014יש עליה .איך אני מצליח לקרא את הנושא של חייבים ולא חייבים לפי הנתונים
שלכם? מה זה חייבים לשיטתכם ?כמה מבית שמש הותיקה וכמה מרמב"ש?

מאיר:

איך אפשר לתת דו"ח כזה?!

ריצ'רד:

אפשר ! אני יכול לדעת למה הכוונה "גריעות" ב ?2014 -עמוד  21שנת  – 2014אני
יכול להבין את הנתונים איך המאזן נשאר אותו דבר אם יש עליה באגרות המים? ב-
 2014יש עליה בסעיף הכיבודים מ –  109ל –  – 125מה קרה ?.

מוטי:

הסתובבנו בתקופת הבחירות בביאליק ובנרקיס וראינו הרבה ביובים זורמים לגינות
הציבוריות .האם סיירתם באופן אישי וטיפלתם במוקדים האלה?

שטרית:

פלד ,הבנתי ממך כיבודים ומתנות הופחתו אגרות ומיסים .נשמע לי מוזר שהמיסים
והאגרות גבוהים מהמתנות עצמם .המשכורות הנלוות הם  ₪ 200,000יותר ממה
שמופיע בדו"ח שקיבלנו בשבוע הקודם.
מיקי  ,אני חוזר על השאלה אם ב –  2012אישרנו מספרים מסוימים האם מותר לנו
לאשר מספרים אחרים על אותה שנה?

ארנרייך:

בתחילת הדו"ח כתוב גילוי נאות סיווג מחדש של ה – ₪ 150,000
השקעה בתשתיות :מתוך  45מיליון  70% ₪הושקעו בעיר הותיקה  .תפנה ביום
ראשון לפלד תקבל רשימה מפורטת  :לדוגמה א.ת מערבי  3מיליון  ₪רמב"ם 1.7
מיליון רחוב העליה  ₪ 925,000וכו' .יש תוכנית עבודה ונגיע לכל מקום.
חובות – אנחנו גובים מעל  95%מכל העיר ואנחנו נוהגים על פי חוק.

פלד:

נקבע בחוק שאסור לנתק מים ולכן אנחנו פונים לבתי משפט.

סטלה:

איך מאשרים דו"ח עם סיווג מחדש לפני שאושר הדו"ח המקורי.

פלד:

זו החוברת העדכנית.

עו"ד גסטוירט :הסבירו שהתיקון מופק בדו"ח שאחרי זה ,לי זה נראה סביר .אני מוכן
לעשות בדיקה ולהתייעץ עם הרו"ח של העירייה.
כל מיש שיש לו שאלה בהבנת הסעיפים יכול לבוא לתאגיד ,לפלד או לחשבת
ארנרייך:
ויקבל את כל ההסברים.
מאיר :אני רוצה לפרגן לפלד .הוא עושה עבודה טובה מאוד וברגישות.
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
ריצ'רד :לא קיבלתי שום תשובה .שאלתי שש שאלות ולא קיבלתי תשובה אחת.


אליסף עזב את הישיבה.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הדו"ח הכספי של תאגיד המים מי שמש
לשנת  2013ולשנת .2014
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

נגד5 :
בעד9 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

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

__________________
דוד סיטבון
סמנכ"ל ומרכז הישיבות
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