בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  27מיום 24.11.16

נוכחים:

 ראש העירמר משה אבוטבול
 סגן ומ"מ ראש העירמר מאיר בלעיש
מר שמוליק גרינברג  -סגן ראש העיר
 חבר מועצת עירמר יגאל חדד
 חבר מועצת עירמר משה מונטג
מר ישראל סילברסטין  -חבר מועצת עיר
מר ישעיהו ארנרייך  -חבר מועצת עיר
מר מרדכי דירנפלד  -חבר מועצת עיר
מר שמעון גולדברג  -חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עירמר פרנקל אברהם
 חבר מועצת עירמר חיים בן מרגי
 חבר מועצת עירמר אליאסף ורמן
 חבר מועצת עירמר שלום אדרי
 חברת מועצת עירגב' סטלה ולטר
 חבר מועצת עירמר מוטי כהן
 חבר מועצת עירמר מנשה אליאס

חסרים:

מר משה שטרית
מר ריצ'רד פרס
מר אלי כהן

 חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר -חבר מועצת עיר

משתתפים:

עו"ד מתי חותה
מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מיקי גסטוירט
מר יעקב דהן
גב' יעל הייימן

 מנכ"ל סמנכ"ל גזבר יועמ"ש מבקר -יועצת ראש העיר למעמד קידום האשה

24.11.16
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על סדר היום:
 .1הוקרה לעמותת בת מלך.
 .2דבר תורה.
 .3אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .20.11.16
 .4אישור הסמכת פקחי בניה בסמכויות פקח עירוני.
 .5אישור מורשה חתימה למנהלת בית ספר עוז והדר  ,גב' אדמוני רבקה ולחשבת אגף החינוך
 ,גב' דבורה פרנקל.
 .6אישור הסכם הקצאת הקרקע בין עמותת אדן אוהלי יעקב לבין עיריית בית שמש :מגרש
 600בתב"ע ת30/א' 5/.32/בחלק מחלקה  29גוש .5219
 .7אישור הסכם הקמה ותפעול מגרש בייסבול.
 .8אישור יציאת משלחת תלמידי ברנקו לראמפו.
 .9אישור הארכת צו חניה ליד תחנת הרכבת .
.10אישור אשראי לזמן קצר.
 .11דיון וחלוקת חברים לגוף הבוחר לבחירת רב העיר.
.12אישור פרוטוקול ועדת שילוט ורישוי עסקים מס' .6
 .13אישור דמי שכירות מועדון נוער ז'בוטינסקי ומועדון קהילה אתיופית.
 .14אישור מינוי יועץ ראש העיר לענייני אזרחים ותיקים  -איתי צברי.
 .15מינוי שני חברי מועצה מהקואליציה ומהאופוזיציה לועדת בחינה לבחירת וטרינר.
 .16אישור נספח להסכם בין מרכז בנות ירושלים לאנשי הישוב הישן – בית שמש לבין עיריית
בית שמש.
.17אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  42מיום . 24.11.16
.18אישור סכום של  15מיליון  ₪לישן מול חדש.
סעיף  – 1הוקרה לעמותת בת מלך
סעיף  – 2דבר תורה  -נאמרו ע"י ראש העיר
סעיף  – 7אישור הסכם הקמה ותפעול מגרש בייסבול
ראש העיר :בעזרת השם  ,יוקם מגרש בייסבול בפארק הגפן .יש לנו משפחות מהמגזר
האמריקאי שהבייסבול קרוב מאוד לליבם ..אני עצמי הייתי איתם במשחק בגזר
ומאוד נהנתי לראות את הנערים שלנו .החלטנו להקים מגרש בבית שמש וקיבלנו
תרומה מק.ק.ל ותרומה מנדבנים ושמח שיוצאים לדרך  .לפני שאנחנו מצביעים
הם ביקשו לומר כמה מילים.
אריה קליין:

24.11.16

רשומים בבית שמש  150ילדים .כל ערב שבת נוסעים לקיבוצים ולמושבים מסביב
לבית שמש וזה קשה .אנחנו רואים עכשיו הזדמנות לגייס ילדים נוספים ולא רק
אמריקאים .נשמח ללמד אותם.
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ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את ההסכם בין עמותת  /חל"צ מגרשי כדור
בסיס בבית שמש לבין עיריית בית שמש להקמה ותפעול מגרש בייסבול.
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 3אישור פרוטוקול ועדת שמות מום 20.11.16
ראש העיר  :ועדת שמות קיבלה החלטה להנציח את שמו של הנשיא לשעבר שמעון פרס – אולם
ספורט החדש ליד ברנקו וייס יקרא על שמו  ,אשכול הפיס יקרא ע"ש הנשיא לשעבר יצחק נבון
ומועדון האתיופים ברחוב הנרקיס יקרא ע"ש "מבצע משה"  .עדכנתי את מפעל הפיס .הם הסכימו
אבל ביקשו להשאיר את המילה פיס ) ,אשכול פיס – ע"ש יצחק נבון – לדוגמא(.
מוטי :צריך לקרא את רחוב העליה ע"ש עמרם לוק ראש המועצה לשעבר.
ראש העיר:

קראנו את בית הכנסת בעירייה על שם עמרם לוק ואני בקשר עם המשפחה .דבר
עם אלמנתו ותפנה בכתב לועדה .המשפחה צריכה להסכים.
החוק מתיר החלפת שם רחוב רק בחודש אוקטובר ובאישור הדיירים.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מיום .20.11.16
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 4אישור הסמכת פקחי בניה בסמכויות פקח עירוני
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מסמיכה את פקחי הבניה הרשומים להלן בסמכות פקח
עירוני על פי סעיף  264לפקות העיריות ולפי סעיפים  170-167ורשאים הם
להשתמש בסמכויות הניתנות מכח סעיף  55לחוק בתי המשפט )נוסח משולב(
התשמ"ד  :1984יקיר פתיחי  ,אלעד אילן ,דוד בורצנו ,ירון ביטון  ,אלי שיטרית,
אירה רצוטין ,נתן אזולאי ,ערן רווה ,אבי כהן .וכפוף לבדיקת רשום פלילי.

24.11.16
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מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  - 5אישור מורשה חתימה למנהלת בית ספר עוז והדר  ,גב' אדמוני רבקה ולחשבת
אגף החינוך  ,גב' דבורה פרנקל
ראש העיר – מוריד מסדר היום.
סעיף  - 6אישור הסכם הקצאת הקרקע בין עמותת אדן אוהלי יעקב לבין עיריית בית
שמש :מגרש  600בתב"ע ת30/א' 5/.32/בחלק מחלקה  29גוש 5219
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הסכם הקצאת קרקע בין עמותת אדן
אוהלי עקב לבין עיריית בית שש מגרש  600בתב"ע ת 30 /א 5/ 32 /בחלק מחלקה  29גוש
.5219
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 8אישור יציאת משלחת תלמידי ברנקו ויס לראמפו
ראש העיר:

יש לנו עיר תאומה בארה"ב .הם ביקרו אצלנו וארחנו אותם .הנושא יועבר לועדת
כספים ביום ראשון.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת יציאת משלחת מבית ספר ברנקו וייס לראמפו
של  4תלמידים ומחנך בעלות כוללת של .₪ 23,000
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

24.11.16

בעד – מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
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סעיף  – 9אישור הארכת צו חניה ליד תחנת הרכבת
עו"ד גסטוירט :אישרנו צו שימוש ארעי בחניון ליד תחנת הרכבת .מאחר והרכבת מעוניינת
להשקיע ולפתח את החניון הם מבקשים להאריך את הצו בעוד  5שנים.
שמוליק:

החניון הקטן יתבצע בחודש הבא  55 -חנויות והחניון הגדול  160חניות .החניונים
אחד מתחת לשטח של רמי לוי והשני ליד המסוף  .כל הפיתוח ע"ח הרכבת והחניון
הוא ללא תשלום .

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הארכת צו החניה ליד תחנת הרכבת.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 10אישור אשראי לזמן קצר לשנת 2017
גזבר :כל שנה אנחנו מבקשים אשראי לזמן קצר מהבנקים לפי החלוקה בנק לאומי  ,בנק דקסיה
ובנק הפועלים .זו מסגרת אשראי.
ראש העיר:

אני  ,על בנק דקסיה לא מצביע.

מוטי :מה הריבית?
גזבר :הריבית היא פריים  +חצי אחוז לשנה
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת אשראי לזמן קצר :בנק לאומי , ₪ 6,000,000
בנק פועלים  ₪ 4,000,000לשנת .2017
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

נמנע) 1 :מוטי(
בעד14 :
מועצתה עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 ראש העיר יצא מהישיבה.
מ"מ ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת אשראי לזמן קצר :
בנק דקסיה  ₪ 6,000,000לשנת .2017
24.11.16
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מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

נמנע) 1 :מוטי(
בעד 13 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של מ"מ/סגן ראש העיר.

 ראש העיר חזר לישיבה.

סעיף  – 11דיון וחלוקת חברים לגוף הבוחר לבחירת רב העיר
ראש העיר :יש גוף בוחר של  30חברים 16 :חברי מועצת העיר או נציגיהם  8חברים נציגים
מבתי כנסת ו 8חברים נציגי השר ,אני אציג לכם את הנוסחה/החלוקה :כל מפלגה מקבלת חבר אחד
וכל מפלגה שיש לה שני מנדטים ומעלה חבר נוסף כך שהחלוקה תהיה כך  :דגל התורה –  , 2לכוד
 ,2ש"ס  , 2בית שמש חוזרת הבית היהודי –  , 2אגודה –  , 2כח  , 2-עתיד העיר –  , 2דור אחר–  ,1עבודה – .1
אני מבקש להעביר את שמות הציגים שלכם לסמנכ"ל במהלך השבועיים הקרובים כדי לקדם את
העניינים.
אני מבקש מכם לשלוח גם שמות של נשים כדי שיהיה חצי נשים וחצי גברים לפי בקשת משרד
הדתות.
סעיף  – 10אישור פרוטוקול ועדת שילוט ורישוי עסקים מס'  6מתאריך 6.11.16
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שילוט ורישוי עסקים מס'
 6מיום .6.11.16
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 13אישור דמי שכירות מועדון נוער ז'בוטינסקי ומועדון הקהילה האתיופית
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את דמי השכירות כמפורט להלן  :מועדון נוער
ז'בוטינסקי  -כללי ערב  ₪ 500לתושב ,גופים מסחריים , ₪ 1000 :לשעה  ₪ 150מינימום
שעתיים  .מועדון אתיופים – כללי ערב ₪ 800 :לתושב.

24.11.16
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מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 14אישור מינוי יועץ ראש העיר לענייני אזרחים ותיקים
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר איתי צברי כיועץ ראש
העיר לענייני אזרחים ותיקים.
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 15אישור מינוי שני חברי מועצה מהקואליציה ומהאופוזיציה לועדת בחינת לבחירת
וטרינר
ראש העיר:

מהקואליציה :מאיר בלעיש ומהאופוזיציה – מוטי כהן.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מאיר בלעיש ומר מוטי כהן כחברים
בועדת הבחינה לבחירת וטרינר רשותי.
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  – 16אישור נספח להסכם בין מרכז בנות ירושלים לאנשי הישוב הישן – בית שמש
לבין עיריית בית שמש
ראש העיר  :למוסד  1000תלמידות  .בעבר היו במנ"דים ברוך ה' קיבלו בנין .מסיבות אידיולוגיות
לא מוכנים לקבל הקצאה קרקע מהעירייה ולכן משלמים כ 800 – 700 -אלף  ₪עבור הקרקע .זה
מגיע לעירייה והעירייה צריכה להעביר חלק למינהל מקרקעי ישראל .הם בעצמם בונים את בית
הספר .עושים את זה בצורה מסודרת.
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הנספח להסכם בין מרכז בנות ירושלים
לאנשי הישוב הישן – בית שמש לבין עיריית בית שמש.
מי בעד ?
הצבעה:
24.11.16
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר.

החלטה:
ראש העיר:

אני מברך את ידידי שמעון גולדברג ממונה אגף שפ"ע שהביא  5כוכבי יופי .תודה
גם לשאול פוקס מנהל האגף ומודה לחברי ועדת השופטים.
אני מבין את הביקורת על קבלת ה 5 -כוכבי יופי  .בעוד כחודש נדון על תקציב
 2017ואני מקווה שתתמכו ותוסיפו עוד  10מיליון  ₪ותהייה עיר מטופחת .צריך
לעשות הבחנה בין מדרכה מלוכלכת לבין הזנחה .אין הזנחה היום בבית שמש כמו
שהיה פעם .ברחובות ראשיים מנקים כל יום ורחבות צדדים פעמיים בשבוע .אין
פחים שעולים על גדותיהם .אנחנו שותלים צמחים והולכים לשתול אלפי עצים .

ראש העיר:

יישר כח שמעון .

גולדברג:

סעיף  - 17אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  42מיום 24.11.16
ראש העיר:


האם משהו מתנגד להעלות לדיון ואישור.

אין מתנגדים

ראש העיר:

עו"ד גסטוירט:

אנחנו נעביר פה ולאחר מכן יעבור לועדת משנה לתמיכות .הנושא דחוף כי צריך
לפרסם בעיתון ,יש לנו רק חודש להגיש בקשות ,התחשיב הזה מקובל עלי וגם על
יו"ר ועדת כספים שלא נמצא כאן .כדי שלא נפגע בנוער נעשה הפעם הפוך נאשר
במליאה ואחר כך נעביר בועדת משנה לתמיכות.
אנחנו מעבירים את זה בדקה ה –  – 90הצ'קים צריכים לצאת עד
 ,31.12.16העמותות חייבות להגיש את החומר בשבוע הבא אין זמן
להתלבט .מי שיתעכב לא יקבל כסף.

מאיר :עשינו חלוקה כדי שלא יטענו כמו שנה שעברה  .החלטנו קודם כל לחלק סכום שווה לכולם
לאחר מכן חלוקה לפי מספר חניכים ולפי שיקול דעתה של ועדה שתתכנס.
חיים :זה יופיע בכל העיתונים המקומיים ובארציים זה יועבר גם לקומונרים ולכל מי שאחראי על
תנועות הנוער .דאגנו בעיקר לתנועות הנוער הקטנות כדי שיוכלו להרחיב את מספר
החניכים שלהם.
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  42מיום
.24.11.16
מי בעד ?
הצבעה:
24.11.16

בעד13 :

נגד:

) 2מונטג ,ארנרייך(
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
החלטה:
 אליסף ורמן מצטרף לישיבה.
סעיף  – 18אישור סכום של  15מיליון  ₪לישן מול חדש
ראש העיר:

אני מבקש לדון ולאשר בגלל דחיפות הנושא האם יש מתנגדים?

ארנרייך:

אני מתנגד .מה הדחיפות?

גזבר :שבוע שעבר התקשרה אלי יונה פרחי ואמרה לי שאישרו לנו  15מיליון לישן מול חדש.
היא מבקשת לקבל רשימת פרויקטים בדחיפות .את זה אמרתי לשלום ולשמעון .אני לא
מאמין שזה לאולם תרבות.
ארנרייך:

חבל על הדיון אני לא מאשר כי זה לא בסדר הדיונים.

ראש העיר:

גזבר ,תבדוק את המועד האחרון.

גזבר:

יש לי התכתבות עם יונה פרחי מה שבנתי ממנה שזה עבור סיום השכונות .אפשר
לחכות גם לינואר .שלום ביקש לזרז.

 הנושא ירד מסדר היום.
דיווח ואישור של שמוליק על היציאה לברצלונה
שמוליק:

כנהוג כשיוצאת משלחת מביאים דיווח למליאה .יצאנו לברצלונה במסגרת ערים
חכמות ברשות השרה גילה גמליאל .יצאו ראשי ערים  ,סגנים  ,מנכ"לים וגזברים ,
ומהתעשייה בישראל .היו דוכנים של רשויות מישראל .בתחום התחבורה החכמתי
רבות .כבר שם כשראיתי מיזמים חדשים יצרתי קשר עם משרד התחבורה והזמנו
דברים חדשים לעיר.

ראש העיר:

אני מודיע שאני יוצא לחו"ל ל –  4ימים על חשבוני לארה"ב ומאיר בלעיש ימלא
את מקומי.

הישיבה נעולה.
רשם :דוד סיטבון – סמנכ"ל

______________
דוד סיטבון
סמנכ"ל ומרכז הישיבות
24.11.16

_______________
משה אבוטבול
ראש העיר
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