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עיריית 
 שמש� בית

  21.7.10מיום  20' פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס
  

  ראש העיר -  מר משה אבוטבול  :נוכחים
  מ סגן ראש העיר"סגן ומ -  מר מאיר בלעיש     
  סגן ראש העיר -  מר שמואל גרינברג    
  סגן ראש העיר -    מר דוד וינר    
  חבר מועצת עיר -    מר מוטי כהן    
  חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנייך    
  חבר מועצת עיר -    מר משה מונטג    
  חבר מועצת עיר -  מר מרדכי דירנפלד    
  חבר מועצת עיר -    רד פרס'מר ריצ    
  חבר מועצת עיר -    מר שלום לרנר    
  חבר מועצת עיר -    קי אדרי'מר ג    
  חברת מעוצת עיר -    אילנה ירחי' גב    
  חברת מועצת עיר -  ד אירית מרציאנו"עו    
  חבר מועצת עיר -    מר נתן שטרית    
  חברת מועצת עיר -    סטלה ולטר' גב    
  חבר מועצת עיר -  נקו'מר אלכס שלפצ    

  
  חבר מועצת עיר -    מר ראובן כהן  :חסרים

  חבר מועצת עיר -    מר אלי פרידמן    
  חבר מועצת עיר -    מר יגאל חדד    

  
  ל"סמנכ -    מר דוד סיטבון  :משתתפים

  גזבר -  אריה ברדוגו רמ    
  מ"יוע -  רקוביץד מוטי ב"עו    

  מ"יוע -  ד מיקי גסטוירט"עו    ;
  מבקר -    מר יעקב דהן     

  
  :על סדר היום

  
  .דבר תורה .1
 .רים"אישור תב .2
 .סקירה על פעילות ואירועי קיץ .3
 .7.7.10ח חניה מיום "אישור פרוטוקול בנושא דו .4
 .דיון בנושא זהירות בדרכים .5
  .8.7.10מיום  31' אישור ועדת כספים מס .6

  
  

                                                                                                               /..2  
  



  ד"בס

  
  
  
  

  

_________________________________________________________________________________  
  

 02�9909888. פקס 02�9909807/8. בית שמש טל 5. ד.מרכז מסחרי ת

עיריית 
 שמש� בית

  
  
  
  
  

  20' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס  :ראש העיר
  

  רים"אישור תב 1סעיף 
  

  .ותרעההאם יש שאלות ו. רים לאישורכם "קיבלתם את רשימת התב  :ראש העיר
  

  ?מי זכאי לקבל, מבנים יבילים     :נרלר
  

כדי שהתלמידים לא יהיו ברחוב זה פיתרון וגם שנה . יש לנו מחסור אדיר של כיתות לימוד  :ראש העיר
קבל בחזרה ממשרד החינוך וכך נוכל לפתוח את נשעברה נתנו סכום מסויים ואחרי זה 

  חר שתבחן את ועדת הקצאות היא תחליט  לא, שנת הלימודים החדשה במגזר החרדי
  .הצרכים  

  
  ?)429(ר "יש עוד תב  :לרנר

  
כמו . ישנם שטחים שאנחנו מפנים אותם מקרבנים, כדי להערך לפתיחת שנת הלימודים  :ראש העיר

  .שיש שם סכנת בטיחות חמורה, 202מגרש 
כל התשתיות על חשבון העירייה לצורך . להביא מנופים, ותם משםאאנחנו אמורים לפנות   

אחרי שאתה עושה את הצעד . מגישים בקשה להחזרים ולאחר מכן .הלוואהים חזה לוק
  .הראשוני הם משתתפים אתך

  
אני חייב  לציין את טוב ליבו של שר . נקבל הרשאות לכיתות, 202כשנפנה את מגרש   

נפגשתי איתו החודש . מר גדעון סער שעושה כדי לעזור לי לפתור את המצוקה, החינוך 
למחוק את  –ם התקדמתי איתו עוד קצת כדי להגיע למטרה ארבע פעמים ובכל פע

הוא מממן את תוכנית אב וכשתצא לפועל היא תכלול גם . הקרבנים ולבנות כיתות תיקניות
  .צעדים למגר את המחסור בכיתות

  
  .?420 -זה לא קשור ל  :לרנר

  
. די לבנות כיתותחלק מהכסף יופנה גם לשם כ. אנחנו מדברים על פתיחת שנת הלימודים   :ראש העיר

מחובתנו למצא מקום לכל תלמיד כדי . כיתות יבנו שם עבור תלמידי בית שמש  40-כ
  ".צבועות"ההרשאות לא . ללמוד

  
  
  
  



  ד"בס

  
  
  
  

  

_________________________________________________________________________________  
  

 02�9909888. פקס 02�9909807/8. בית שמש טל 5. ד.מרכז מסחרי ת

עיריית 
 שמש� בית

                                                                                                                        /..3  
  
  

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

  
' מס  

 ר"תב
ר שאושר "סכום התב מהות הפרויקט

 ח"בעבר בש
 מימון ח"כ סכום חדש בש"סה ח"הגדלה הקטנה בש

הפנים כספי הפרס . מ 500,000.00   אנדרטה+יד לבנים  426
 לניהול תקין

בן זאב ' דמפרדה בש 427
 לדקל 38קטע כביש 

  90% –תחבורה . מ 900,000.00  
 10%קרנות הרשות 

תוכנית חינוכית לצמצום  428
 נפחי פסולת

   85%הגנת הסביבה . מ 283,873.00  
  15%קרנות הרשות 

תוכנית אב לתכנון פיזי  504
 ח"למוס

 משרד החינוך 104,400.00  

התאמת  -מבנים יבילים 393
מגרש  הצבת קראונים

531 

 שותקרנות הר 1,350,000.00 250,000 1,100,000

גיוס הלוואה לטובת  429
העברת מבנים יבילים 
לצורך פינוי מגרשים 

 לבניית מבני חינוך

  1,500,000.00  

 
    
  ?מי בעד

  
  .מאשרים פה אחד –בעד  -  :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  .דוד וינר –י סגן ראש העיר "תורה נאמרו ע דבר  : 2סעיף 

  
  הצגת אירועי הקיץ – 3סעיף 

  
  .חבר המועצה מר מאיר בלעיש הציג את פעילות הקיץ המתוכננת במהלך חופשת הקיץ

  

 .אירית מצטרפת לישיבה •
  

מר מאיר בלעיש מזמין את כולם לטקס הסרת הלוט מהאנדרטה שהוקמה לזכר הרוגי תאונת הדרכים 
  .19.00בן זאב בשעה ' שד –הטקס יתקיים בצומת הגפן  .בני העיר

  
  .אני מודה לראש העיר על כל הסיוע  :מאיר

  
  .אני אעביר דיווח כתוב ומסודר לכולם  :רד'ריצ
  .סים"רד פרס סוקר את פעילות הקיץ במתנ'חבר המועצה מר ריצ             
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  .ן"חבר המועצה מר שמוליק גרינברג סוקר את פעילות ואירועי הקיץ של אגף ח  
  

  .אלכס עוזב את הישיבה •

 .קי עוזב את ישיבת המליאה'ג •
  

 7.7.10 –אני מבקש להביא מחוץ לסדר יום פרוטוקול בנושא דוחות חניה שהתקיים ב   :ראש העיר
  .בראשותו של מר מאיר בלעיש

  
  .?האם יש מתנגדים

  

 .אין מתנגדים •
  

   7.7.10ח חניה מיום "אישור פרוטוקול בנושא דו – 4סעיף 
  
  

  :ההחלטות מהפרוטוקול תם אכאני מקריא ל  :ראש העיר
  .תנועה חיצוניימונה יועץ  .1
 .ני דוחות תנועה וחניות נייועץ משפטי נוסף אשר יטפל בע .2
נתנו ובאיזה יי ת חו"בימים הקרובים תצא הודעה כתובה בעיתונות המקומית איזה  דו .3

 .סכומים
  

  .כמקשה אחת אז ארצה להצביע על זה אם כולם מקבלים את הפרוטוקול 
  

חיצוני יחד עם צוות מצומצם של הקואליציה  בשל מצוקת החניה סוכם שממנים יועץ תנועה  :נתן
עד אז שימונה , דבר שני והכי חשוב. והאופוזיציה אשר יגבשו איפה כן לשים דוחות חניה והיכן לא

ויוסקו מסקנות ינתנו דוחות במקומות מוגדרים ומסומנים שהצוות המצומצם שנבחר הוא שיחליט 
  .איפה מה וכן

  
  .אני יוצא, אני לא יכול להשתתף בהצבעה. אפילו, שפטי זה לא חוקי אין פה יועץ מ  :מונטג

  
  .בהתאם לחוקי העזריהיו אני מדגיש לפרוטוקול שכל ההחלטות   :ראש העיר

  
לגבי כל ההחלטות של : מאיר מסכםבעמוד השלישי ,  אני בעד אבל אני מביא לתשומת לב  :שמוליק

א ואנחנו קורסים "חוסר בכבאפשרותנו לבצע את כל ההחלטות קיים  אין,ר ועדת תנועה"יו
  .'וכו... מעבר לכך נוציא מכתב לגרינברג 

מה   –אני בעד להוריד את הדברים ממאיר בגלל העומס אבל צריך להיות בתאום ברור   
  .?מי יתן את הדין על זה. מחר יקרה משהו? כן
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  .ל ונחליט"נשב אתה מאיר אני והמנכ  :ראש העיר
  

  תודיע לחברים. שיחליט –ל "יש מנכ .הורדנו מאחריות שלך ושלי, נוציא את העבודות למכרז:  מאיר
  .ל אחראי"תכתוב שהמנכ, שהתקבלו ולא התבצעובועדה שיש החלטות           

                                                                   
  .ל"אני רוצה להוסיף הערה שזה עובר לאחריות מנכ, אני בעד:  שמוליק

  
  .מאיר ושמוליק, ל"המנכ, יהיה דיון איתי:  ראש העיר

  .ההנחיות ברורות מאוד שהכל בהתאם לחוקי העזר, נתן                 
  

  .וקי העזרבכפוף לח: רד'ריצ
  
  .כי זה נושא מהותי, אני לא אתייחס לזה עכשיו, את המסמך הזהרואה ראשונה  אני פעם: ד גסטוירט"עו
  

   7.7.10מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול בנושא דוחות חניה מיום  -  :הצעת החלטה –ראש העיר 
  .ל עירית בית שמש"א על מנכבכפוף לחוקי העזר והאחריות הי                                         

  ? מי בעד
  

  .בעד מאשרים פה אחד –ה צ ב ע ה 
  

  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר -: ה ח ל ט ה
  

  דיון בנושא זהירות בדרכים - 5סעיף 
  

יש , הנושא כבד מאוד לדון בו אבל לפחות הצהרה שאנחנו קוראים כחברי מועצת העיר   : ראש העיר
אני מאוד מבקש בכל מקום שאתם נמצאים ונואמים , ים שיצאו לחופשת קיץילד אלפי

העיר סבלה מספיק ועדיין מלקקים את הפצעים , להעלות את הנושא הזה כמה שרק אפשר
זה , הכנס שאמור להיות מחר. ממה שקרה בשנה שעברה עם אותם משפחות יקרות שלנו

קואליציה אין פה , רכיםאמור להיות אמירה חשובה שלנו לדבר בעד זהירות בד
אני , צריך לכבד את המשפחות וכולנו סביב הנושא הזה של זהירות בדרכים, ואופוזיציה

אנחנו יוצאים ". זהירות בדרכים" מבקש מכולם בכל פורום ובכל מצב להעלות את הנושא 
ם המכאן בקריאה נרגשת גם להורים וגם למורי בתי הספר הנמצאים בקייטנות קוראים ל

טוב "בכל קיטנה בכל מקום ולהדגיש , בכל אירוע" זהירות בדרכים"ש את הנושא להדגי
  .מבקש את עזרתכם בנושא בזה" לאבד רגע בחיים ולא את החיים ברגע
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   8.7.10מיום  31' אישור ועדת כספים מס – 6סעיף 
  
  

  למעט 8.7.10מיום  31' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס: הצעת החלטה -:ראש העיר
  .הסעיף שדן בנושא תקציב                                     

  
  ? מי בעד

  
  .בעד מאשרים פה אחד  - ה צ ב ע ה 

  
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  - ה ח ל ט ה

  
  
  

  .הישיבה נעולה
  

  דוד סיטבון: רשם
  
  
  
  
  

__________________                                                     _________________  
  משה אבוטבול          דוד סיטבון                                                                     
  רכז הועדה                                                                           ראש העיר      

  
  
  
  
  
  
 
  

  

•   


