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  31.12.15מיום  6פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 
 

 סגן ומ"מ ראש העיר - מר מאיר בלעיש  נוכחים:

 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג
 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  
 מועצת עירחבר  - מר משה מונטג   
  חבר מועצת עיר -מר ישראל סילברסטין  
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   
 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  
 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  
 חבר מועצת עיר  - מר פרנקל אברהם  
 חבר מועצת עיר - מר חיים בן מרגי  
 חבר מועצת עיר - מר אליאסף ורמן  
 חבר מועצת עיר -  מר אלי כהן   
 חבר מועצת עיר - מר משה שטרית   
 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  
 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס  
   

 ראש העיר - מר משה אבוטבול  חסרים:
 חבר מועצת עיר - מר שלום אדרי  
 חברת מועצת עיר - גב' סטלה ולטר  
 עירחבר מועצת  - מר ריצ'רד פרס  

 
 מנכ"ל  - עו"ד מתי חותה  משתתפים:

 סמנכ"ל - מר דוד סיטבון   
 גזבר  - מר אריה ברדוגו  
 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   
 מבקר -  מר יעקב דהן  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד                  

                                                                        
 

 docx                       2.6פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס'                    

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 שמש -קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
  02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

 לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

 
 
 
 
 

 על סדר היום:
 

 .  2014אישור דו"ח כספי לשנת 
 

 6המניין מס' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן  ראש העיר:מ"מ/סגן 
 

 2014אישור דוח כספי לשנת  – 1סעיף 
 

מאחר ורוב הנושאים עלו כאן במהלך הדיון הקודם והתייחסתי לדו"ח  אלי:
בו אני מצביע על משכונה של העירייה כשאנחנו לוקחים את  2014

, גם נושא ההלוואות וגם את הגרעון  הגרעון המצטבר , גם התב"רים
שיעבוד כספי העירייה  33%שעליו הצביע הגזבר אנחנו מגיעים כמעט 

אני מצביע על ירידה משמעותית בשנת , . דבר נוסף 2016לשנת 
 2013 -שלומים של התב"רים. בתבתקבולים ו 2013לעומת 2014

ירידה  . רואים₪מיליון  23 – 2014 -וב ₪מיליון  53התקבולים היו 
משמעותית  בהכנסות בתב"רים וגם מקרנות למרות ששמענו מהגזבר 

עדיין המצב הכללי  .סה"כ ירידה בגירעון של שישנה התהפכות במגמה 
יעתיק את שהסמנכ"ל מהוא בעייתי . כדי לא לחזור לדברים אני מבקש 

שמעתי דברי בהתייחסות לדו"ח החיצוני ולניתוח שעשיתי לחלק הזה : 
החזר החובות על התב"רים שהסתיימו ועומס המלוות. מאריה על 

אנחנו  2014וכשאנחנו מחברים רק שלושת המספרים האלה בשנת 
שאני לוקח כ  . גם₪מיליון  80 - מגיעים להתחייבות כספית וגרעון קרוב ל

אז אנחנו עומדים על  ₪מיליון  16את הדברים של אריה שהגרעון יהיה 
ואם  22%-25%חובות  ואחרים שזה בגדול בהתחייבויות ,   ₪מיליון  75

 -ם של כ הנחות מארנונה אז מגיעים לסכו ₪מיליון   32 -31מוסיפים 
מהתקציב. אני אחזור על מה שכותב   33%שזה כמעט  ₪מיליון  100

ח שלו לדו"ח : "ללא הגבלת הכנסות העירייה יאריה במכתב הפת
להתנהל" המצב עצמאיות ומענקי האיזון לא תוכל העירייה להמשיך 

אתם הוא רק מחמיר.  2015היום כשהוא מתייחס לדו"ח של  ירשהוא מצי
מנהלים כאן את העיר, המצב הזה הוא כדור שלג ואי אפשר להמשיך כך 

מהתקציב שלך משועבד. לכן , אני חושב שהדו"ח גרוע מאוד  33% -כש 
וע ובעייתי מאוד ולא משתפר לפחות בשנתיים האחרונות ונהייה יותר גר

 מועצה באופן עצמאי.הומעמיד בסכנה את קיומה של 
יהיה דיון תקציבי איך כאשר  מהנהלת העירייה להציע פיתרון אני מבקש 

 תקציב שהוא בונה , תקציב חדשני תקציב שיוצר פיתוח. מציעים  להביא 
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בגירעון  2014. סיימנו את שנת 2014 שנת  לסוףזה דו"ח כספי מבוקר   גזבר:

.  ₪מיליון  20.671.  הגרעון השוטף עומד על ₪מיליון  20 -כ  של 
 הגרעון המצטבר 

. אלה נתונים היסטוריים כי מאז קיבלנו  ₪מיליון  35,947הוא  2014סוף 
ועכשיו  ₪מיליון  22.5 –שהוריד ל  ₪מיליון  13.5שתי הלוואות בסך 

 וזה המצב העדכני. אנחנו 2015של  ₪מיליון  16צריך להוסיף את 
 לקבל הלוואות  מורים א
 

 –אמורים לקבל עוד כ  2016  –מצטבר.  ב   ₪מיליון  35בסדר גודל של 
.  ₪מיליון  31.217עומד על  2014 בסוף . עומס המלוות ₪מיליון  8

 31.217אנחנו נעמוד  על  2015. בסוף ₪מיליון  20 –להיום זה יותר ב 
 מ' שהחזרנו. 12 –פחות ה , מ'  20מ' ועוד 

 

 ינברג ופרנקל עזבו את הישיבה.גר 
 

: מועצת העיר מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת הצעת החלטה –מ"מ/סגן ראש העיר 
2014. 

 
 מי בעד ?

 
 3 נגד: 9 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:

 
 הישיבה נעולה.

 
 סמנכ"ל –דוד סיטבון  רשם:

 
 
 

  _________________      _______________ 
 משה אבוטבול            דוד   סיטבון        

 ראש   העיר             סמנכ"ל ומרכז הישיבות
 
 
 

 
 
 

 


