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  29.2.29מיום  92פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 
 

 ראש העיר  - מר משה אבוטבול   :נוכחים

 סגן ראש העיר  - מר שמואל גרינברג  

 סגן ראש העיר  -  מר דוד וינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך  

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר -  מר אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חבר מועצת עיר - מר אלכס שלפצ'נקו   

 

 חבר מועצת עיר - מר מאיר בלעיש  :חסרים

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 חברת מועצת העיר - גב' אירית מרציאנו  

 חברת מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 חברת מועצת העיר - גב' ילנה פרוקולוב  

 

 מנכ"ל  – עו"ד מתי חותה  :משתתפים

 סמנכ"ל  –  מר דוד סיטבון  

 גזבר – מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש – עו"ד מוטי ברקוביץ                    

 יועמ"ש  –  עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר -   מר יעקב דהן  

 

 

 על סדר היום:

 דבר תורה. .1

 .76-ו 76פרוטוקולים  ועדת כספים מס'  .2

 אישור תב"רים. .3

 של תאגיד 2111כספי  אישור דו"ח, 2112 –א הצעת תקציב של המועצה דתית אישור בנוש .4

 של רשת  2111אישור דו"ח כספי של החברה הכלכלית,  2111דו"ח כספי אישור מי שמש,  

 המתנ"סים בית שמש. 
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  :דבר תורה – 2סעיף 

 נאמרו ע"י ראש העיר.

 

 :86, 86פרוטוקולים של ועדת כספים מס'  – 9סעיף 

 

זכה ?היה מכרז על זה ? לפני שאני שואל שאלה  מה זה ? מי 20,111יש הגברה ותאורה לאמפי  מוטי:

אני  ניסתי פעמיים לקבוע פגישה עם אריה. בפעם הראשונה הוא טען שלא היה מודע לפגישה  

ובפעם השניה היה מודע לה ולא התקשר אלי לקבוע איתי פגישה.  אריה בכוונה  או שלא בכוונה  

 דאג שאני לא אפגש איתו. 

 

 פגש איתו.יאת הזמן לה אריה , תמצא ראש העיר: 

 

 עבור הגברה להופעה של דודו אהרון. הם מכתיבים את חברת ההגברה, ₪  20,111  קניזו:

 במקרה זה זה "גימי קול".  

 

האם יש מקור תקציבי? איך אתם מוציאים את המכרזים האלה? ₪  03,111,  4סעיף מס'   מוטי:

למוטי כהן וזה לא אני , ויש הרבה  מי זוכה? מי קובע ? לצערי יש שמועות "שתופרים"  

 ליקויים בנהלים.  

 

ת הפקות".  הצעת ימי שמביא את דודו אהרון זה "שר ".לתרבות לישראל"הכסף עובר   קניזו:

  –סבסדה לי  עד ל  "מע"מ. " תרבות לישראל + ₪ 114,111המחיר הייתה של   

 למוטי כהן אין קשר לזה.₪  03,111  

 

 ה.* ג'קי עזב את הישיב

  

  :אישור תב"רים – 3סעיף 

 

 קיבלתם רשימה של כל התב"רים, האם יש שאלות ?  : ראש העיר

 

 כמה פחים מוטמנים הוטמנו בשנה שעברה ובכלל עד היום?     :מוטי

 

  ים פחים מוטמנים בשני מסלולים:ושענחנו א   :מנכ"ל

 

שה פחים מוטמנים עדרך המשרד לאיכות הסביבה, אנחנו הרשות היחידה בארץ שהסכימו שנ .1

 ון שהיה בבית שמש.אסלנושא מיחזור, לעניין בקבוקים בגלל ה

 ומתקציב פיתוח של משרד הפנים. .2

 פחי אשפה. 71פחים מתוכם  111נכון להיום אנחנו מדברים על  

 

 מכולה מה עשיתם בכל המכולות שיצרו עודף של מכולות? יםעל כל פח מוטמן מוציא   :מוטי
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טים עם שאול ראתה יכול לבדוק את כל הפ .גבוה תן עודף של מכולות. למכולות יש פחאי  :מנכ"ל 

 .מנהל האגף  

 

: מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנק הצעת החלטה  -ראש העיר 

 לכל תב"ר. 

 

 שם הפרויקט תב"ר
סכום התב"ר 

 שאושר
 הגדלה הפחתה

סכום החדש 

 בש"ח
 מימון

 מ.הפנים  141,111       כסת דשא  מ 726

 1 2112סקר נכסים   720
  

1         211,111  
  

 מ.הפנים  

731 
 1111פחי אשפה 

 2112ליטר 
 מ.הפנים   71,111           1   1

731 
תאורת רחוב 

2112 
 מ.הפנים   311,111         1   1

732 
מכולות אשפה 

2112 
 .הפניםמ  271,111         1   1

733 
פחים מוטמנים 

2112 
 מ.הפנים  601,111         1   1

734 
 371פחי אשפה 

 2112ליטר 
 מ.הפנים  71,111           1   1

730 
משאית מנוף 

 לגיזום 
 מ.הפנים  711,111         1   1

 מ.הפנים  011,111         1   1 2112טנדרים  737

 מ.הפנים  111,111         1   1 2112קטנועים  736

200 
מעגל תנועה 

 מעפילים העליה 
      611,111  

  
      611,111       1,711,111  

 מ.התחבורה 

 קרנות הרשות   

301 
סימון והתקני 

 בטיחות 
006,342 

  
237,036      1,104,660  

 מ.התחבורה 

 קרנות הרשות  

 מפעל הפיס   6,270,766      4,173,011   4,212,166 פיס ירוק  374

326 
מועדון פיס 

 נסקי יזבוט
 מפעל הפיס  2,323,777      1,146,367   1,160,261

443 
מועדון פיס לנוער  

1061/2111 
 מפעל הפיס  1.132.166  203,026   636,701
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 )... המשך (

 שם הפרויקט תב"ר
סכום התב"ר 

 שאושר
 הגדלה הפחתה

סכום החדש 

 בש"ח
 מימון

370 
 מועדון פיס קהילתי 

2,134,111 
  

 מפעל הפיס  3.242.011  1,216,011

   הרקפת 

 קרנות הרשות   1,711,110      0,236   1,714,661 211גנ"י  366

 קרנות הרשות   2,244,111       01,111           2,104,111 מבנים יבילים 303

  1,342,104      1,342,104 1,244,627 1,244,627 01גנ"י מגרש  010
מפעל הפיס משרד 

 החינוך 

026 

אופק חדש שעלי 

תורה אהבת 

ישראל הנגשת 

 אורות

 משרד החינוך   1,616,476      136,411   1,061,176

 קרנות הרשות   6,341,003      032,101   6,610,673 אורות בנות 431

          

    31,600,916          סה"כ  

 

 

 ?   בעד מי

 1 -)מוטי(     נמנע   1 –נגד      11  -בעד  : הצבעה

 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר.

 

 

 ישעיהו ארנרייך עזב את הישיבה.* 

 

,   9122ודוחות כספים של תאגיד המים  9129אישור הצעת תקציב של המועצה הדתית  – 4סעיף 

 :9121ורשת המתנ"סים  1229רה הכלכלית החב

 

כדי לקבל את הפרס הכספי ממשרד הפנים, יש קריטריונים. חלק מהקריטריונים זה להביא  –ראש העיר 

 לאישור מועצת העיר את הגורמים שקשורים לעירייה, שלחנו לכם את החומר האם יש לכם שאלות?

 

 ישיבה.הצטרף ל* פרידמן   
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 כמה היה שנה שעברה?₪, מיליון  2.7העביר להם אנחנו צריכים ל מוטי: 

 

 ובכל שנה מקבלים הנחיות  01% -01% -בשלב מסוים זה הפך  71% - 41%היתה השתתפות  גזבר:

 ₪.מיליון  2.7. מה הסכום ומה שיעור שאנחנו משתתפים, הסכום נע בין דתותמשרד ה 

 

 יים על פי החוק, על הדוחות של מי הם הגורמים שאחראים על הביקורות של הדוחות הכספ מוטי:

 אגיד המים.ת 

 

תאגיד המים היא חברה בע"מ. יש לה ניהול ספרים, יש לה דירקטוריון, יועמ"ש, יש לה את כל  גזבר:

 סממני החברה. אלה הדוחות שמפורסמים ואתם חלק מהבקרה. 

 

 מי הגוף מטעם העירייה שעושה את הביקורת על התאגיד? מוטי:

 

 ידים כמו החברה הכלכלית והחברה למתנ"סים, הם מקבלים את התקצוב ואנחנו התאג ראש העיר:

להיכנס לקרביים שלהם. יש להם את המבקר שלהם ואת היועמ"ש שלהם,  אמוריםלא   

 ואנחנו סומכים את ידינו עליהם. האישור במליאה הוא פורמאלי.  

 

 

 כמה כספים עברו מהתאגיד לעירייה? מוטי:

 

 מלש"ח  1.6א עוברים כספים מהתאגיד לעירייה, רק החזר הון בעיקרון ל גזבר: 

 כשהקמנו את התאגיד עשינו סקר נכסים, בסקר נרשם מה עלות הנכסים שהעברנו לתאגיד  

 הון -יישאר כ 61%רנו לתאגיד יחזור לעירייה כתשלום, במעלות הנכסים שהע 31%המים.  

  10נושא ריבית. אמורים להחזיר במשך מלש"ח והוא צמוד ו 30 -הוא כ 31%-בעלים. שווי ה 

 שנה . יש לו שתי אפשרויות לקחת הלוואה מהבנק ולהחזיר את כל הסכום לעירייה או כל שנה  

 . 10הוא מחזיר אחד חלקי  

 

 האם יש סיכוי שאתה בגירעון? מוטי:

 

 אני לא בגירעון, כי התאגיד הוא שלי, אני הבעלים. גזבר:
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 9129התקציב של המועצה הדתית : מועצת העיר מאשרת את הצעת  לטההצעת הח –ראש העיר 

 ודוחות הכספיים הבאים:

 

 של תאגיד המים. 2111דו"ח כספי 

 של החברה הכלכלית. 2111דו"ח כספי 

 של החברה למתנ"סים. 2111דו"ח כספי 

 

 ? מי בעד

  1  -נמנע  )מוטי( 1 נגד 11 בעד הצבעה:

 עת ההחלטה של ראש העיר.מועצת העיר מאשרת את הצ החלטה:

 

 

 

 

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם: דוד סיטבון 

 

 

 

 

 

 

 

     ___________        ____________ 

 משה אבוטבול          דוד  סיטבון  

   ראש    העיר           מרכז הישיבות


