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 9....9מיום  0מיוחדת מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך   נוכחים
 סגן רוה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך                                   

 סגנית רוה"ע -  גב' רינה הולדר                                   
                              חבר מועצת עיר -  מר שמעון גולדברג    
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי    
                                  חבר מועצת עיר -  מר שמואל גרינברג    
 ר מועצת עירחב -  זמורה   חייםמר                
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט    
 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל     

 
 סגן ראש העיר         -:                      מר משה שיטרית                   חסרים

 רחבר מועצת עי          -מר שלום אדרי                                                
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה                                   

                             
     

    :משתתפים
 העירייה גזבר -  מר אריה ברדוגו    
 יועמ"ש -  עו"ד מיקי גסטוירט    

 סמנכ"ל העירייה          -מר ערן בן דב                                                             
 ראש מטה -  מר יוחנן מאלי    
                                 עוזרת ראש העיר -   גב' סתיו סעד    
 חשב העירייה          -                           מר בני וקנין                         

 חשבת אגף החינוך          -קל                       גב' צביה פינ                                   
 מבקר העירייה          -מר יעקב דהאן                                                           
 אחראי על ההקלטה -   מר דוד וקנין                                   
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 שחיינים שזכו  התקציב, מבקשת להוקיר את ה א: לפני התחלת הישיבה בנושראש העיר

 במדליות זהב וכסף באליפות ישראל האולימפית במים פתוחים לאוה פביאן,                     

 עומר קרפ, מיכאל סמירנוב, ועיסאם חלואני.                    

 

ה יהשחי ה לעיר, יש לבחון את נושא לימודיוברכות לזוכים ואכן גאו שמואל גרינברג:

 למגזר החרדי. 

אנחנו מקדמים בנייה של מספר בריכות שחייה בבית שמש על מנת לאפשר : ראש העיר

לכלל התושבים להנות מהספורט הבריא הזה ולהצעיד את תחום השחייה קדימה בבית 

 שמש. 

 0ראש העיר פותחת את ישיבת מליאה מיוחדת מס' 

 02.9אישור הצעת תקציב לשנת 

 תרבות.הבתקציב לא קיבל את חלקו שהציבור הספרדי לין על כך מ החבר ישראל רמתי

 .**** החברים יגאל חדד, ישראל רמתי ויצחק אלמליח עזבו את המליאה

 : ראש העיר

יעלות ינבנה בעמל רב בכדי להביא את העיר בית שמש למצב טוב יותר תוך הת 9102תקציב 

צמיחה ושיפור השרות לתושבים, יש ויצירת צמיחה, יצירת מקורות תעסוקה, יצירת מנועי 

בתקציב יש תוספת  אישור ממשרד הפנים לגרעון אותו אנו ננסה לצמצם עם השנים.

לסוגיית ש.פ.ע בכדי לשפר את איכות החיים, יש תוספת משמעותית לכ"א במנהל ההנדסה 

שרד הפנים כדי כניסה לתכנית המראה עם מבנוסף אנחנו בפתחה של  .לפיתוח הבניה בעיר

ואנחנו נדאג  אין תרבות מועדפת בבית שמש,אני רוצה להדגיש כי גרום לצמיחה בעיר. ל

ואחדות.  התפקיד שלנו הוא  להוביל שיח של הזדמנויות לכלל התושבים ללא הבדלים.

את הצרכים שלהם ואנחנו כולנו יחד נעמוד היא לוודא שכולם מקבלים  האחריות שלנו

ראיתי שינוי גדול במועצה בה  ר לנו לקחת את המהלך הזה לקצוות.ואסובאחריות הזו. 

                  ואני מברכת על כך. ואחראיתהחברים מסתכלים בראיה רחבה 

 התקציבים בשנים הבאות יביאו ליותר צמיחה תוך עבודה משותפת של כולם.

                         התקציב מוגש לאחר שיח עם כל הגורמים בתוך העיר ובמשרדי הממשלה 

רגועה,  שולחנות עגולים והקשבה חשוב להדגיש שהתפקיד שלנו הוא לשמור על אוירה 

 ושיח מכבד. צביון
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 ב.מציג את התקצי אריה ברדוגו:

  מלש"ח. 555מסגרת תקציב של 

 01 .מלש"ח גרעון מובנה 

 01 .מלש"ח מענקים חד פעמיים ממשרד הפנים 

 14 (כנראה ופיס מלש"ח הנחות בארנונה) לא 

 מציגים מה שקיים.מדויקתמילוות והוצאות מון כנראה יגדלו ואין תחזית  ןפירעו , 

 55%  ממקורות עצמאיים, צריך  14%-נשענים על מענקים ממשלתיים ו –מההכנסות

 להגדיל את ההכנסות העצמיות.

 מהוצאות העירייה. 51%-חינוך רווחה מהווים למעלה מ 

  ורמת גם להגדלת ההוצאות.לשנה בתכנון ג  5%צמיחה ל 

  הוא כ 9102הגרעון הצפוי לסוף ח כאשר מלש" 11-הוא כ 9102הגרעון הצפוי לסוף-

 מלש"ח ואסור לחרוג ממנו. 01

  ואיזון ב 9191-מלש"ח ב 5התחזית במסגרת המראה והתייעלות הוא גרעון של-

9190. 

 .מודה לבני על הכנת המצגת 

 

 ולמות ספורט, באזור בר אילן במתנ"ס השבע אנו לאפשר לערוך אירועים באצריך  זמורה:

 מבקשים שיאפשרו לנו להשתמש בו פעם בשבוע.             

 

 תבקשו ויאפשרו לכם. –בריח לזמורה 

 

 זה שייך לדיון על התקציב וחייבים להתייחס לאולם הספורט באפשרות לאירועים. : רינה

 .מבקשת לקיים דיון מסודר          

 שרת את הדיון למרות שהוא חורג מהנושא ומבקשת לתמצת.מא ראש העיר:

 

 של הקיימים. שירותם הבעייתיתו בחוסר משמעותי של מבני ציבור כאנחנ :וליצקיו

 

 : ההערה של הרב זמורה היא נכונה וראויה להתייחסות, הקהילה תהנה ראש העיר

 ום הלימודים.לאחר י אישרתי אותםמאולמות שיוקמו בבתי ספר,                    
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 ות, היה ראוי להתנהל בצורה אחרת.  הצעה חשובה, ראש העיר דואגת לשותפ כי טוב:

 שבתקציבים הבאים הדברים יתנהלו ביותר שיתוף פעולה. מבין               

               

 : יש תקציב תרבות רחב שמספיק לכולם.בריח

 

 

 רכישת ציוד זר בתקציבים ממשלתיים. סעות ולהיע: מציע לבחון שוב את נושא ההברילנט

 להג"א בהיקף גדול צריך לבחון את הנושא.              

 טיפול בתביעת מס הכנסה בכל הכח.             

 

 מיות.י: מרגישים את חזון רוה"ע בתקציב שעבר בשיתוף פעולה ואופטויסמן

 

 : מבקש לאשר את מה שיש ולא לשים מקלות בגלגלים.סילברסטין

 

 : בחלק מהתקציבים יש סעיפים מותנים, קולות קוראים יהיו מנוהלים ע"י ש העיררא

 המנכ"ל לצורך חלוקה שווה.                   

 

 02.9ראש העיר מעלה לאישור את תקציב 

 מי בעד?

 בעד 05הצבעה: 

 .מאושר 9102תקציב החלטה: 

 

 הישיבה נעולה.

 

 רשם: ערן בן דב

 

         ________________                                                ______________ 

 ערן בן דב                                                                                ד"ר עליזה בלוך

      נהל ומשאבי אנוש                                                    ראש העירסמנכ"ל מי

 


