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  2010 ביולי 5                                                                                                            

  

  30.6.10 מיום 19' בת מליאה מן המנין מספרוטוקול ישי
  

    ראש העיר-  מר משה אבוטבול         :נוכחים
  ע"מ רוה"  סגן ומ-              מר מאיר בלעיש           
    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-רד פרס           '              מר ריצ
     חבר מועצת העיר-              מר שלום לרנר            

     חברת מועצת העיר-אילנה ירחי            '               גב
     חבר מועצת העיר-              מר אלי פרידמן            

     חברת מועצת העיר-אירית מרציאנו       '          גב     
     חבר מועצת העיר-              מר נתן שיטרית           

     חברת מועצת העיר-סטלה וולטר          '               גב
     חבר מועצת העיר-ינקו    '              מר אלכס שלפצ

  

  חבר מועצת העיר   -רנפלד    מר מרדכי די    חסרים
     חבר מועצת העיר-קי אדרי             '              מר ג

  

  ל העיריה"  מנכ-ד מתי חותה     " עו:משתתפים
  ל העיריה "  סמנכ-                  מר דוד סיטבון      

    יועץ משפטי-ברקוביץ  . ד מ"                  עו
     יועץ משפטי-גסטוירט  . ד מ"                  עו

  מבקר העיריה  -                  מר יעקב דהן       
  

  : על סדר היום
י מפעל "מ לכל פרוייקט בנפרד שימומן ע"אישור פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע .1

 .2010,2011הפייס במענקים לשנים 

 .27.6.10אישור ועדת תמיכות מיום  .2

 ).י חבר מועצה מר מאיר בלעיש"ע (20-30.5 -פ"דראח משלחת בית שמש ליריד העליה ב"דו .3

 .רד פרס'י חבר המועצה מר ריצ"סקירה על פעילות אגף הרווחה ע .4

 .16.6.10 מיום 71' אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס .5
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  .19' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס: ראש העיר
  

             מ לכל הפרוייקט בנפרד שימומן"חשבונות בנק בבנק דיקסיה ישראל בעאישור פתיחת    - 1סעיף 
  .2010,2011יס במענקים לשנים מפעל הפי "ע               

  
           ס דורש מפעל הפי, ריך לפתוח חשבון נפרדיס צ ממפעל הפ     כל תקציב שאנו מקבלים : גזבר

                             בנק אוצר השלטון המקומי לשעבר כדי שלא נביא , קסיה              שהחשבונות יפתחו בבנק ד
                    נו  פעם שאנח שכל כךאנחנו מבקשים אישור עקרוני .  המליאה ר              בכל פרוייקט לאישו

            דקסיהיש אישור אוטומטי לפתוח חשבון בבנק יסי מפעל הפ"ר שממומן ע"              מביאים תב
  .לצורך התשלומים               

  
  .אני לא משתתף בהצבעה –קסיה   מאחר ואני דירקטור בבנק ד:ראש העיר

  
  מ"קסיה ישראל בעת חשבונות בנק בבנק דתיחמועצת העיר מאשרת פ:  הצעת החלטה - ראש העיר

   לכל  יובהר כי,  2011 2010                  לכל פרוייקט שימומן על ידי מפעל פייס במענקים לשנים
  .מ"                 פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בדקסיה ישראל בע

  
  ?מי בעד

  
    1  נמנע  0 נגד 15 בעד    -הצבעה  

  )יר לא השתתף בהצבעהראש הע(
  

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

      27.6.10 אישור ועדת תמיכות מיום – 2סעיף 
  

    , שחיני בית שמש , סופטבול, רוכבי שמשון:  בספורטם  פרוטוקול ועדת תמיכות שדןקיבלת: ראש העיר
  .'עמותת הטניס וכו                

  
  ותאין הער

  
   .27.6.10 מיום 22' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס :  הצעת החלטה–ראש העיר 
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  ? מי בעד
  

  . מאשרים פה אחד-ד     בע-הצבעה   
  

  .  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר-החלטה  
  

   .10/530-20/ח משלחת בית שמש ליריד העלייה בדרום אפריקה " דו-  3סעיף 
  

מ ראש העיר מר מאיר בלעיש סקר את יריד העלייה בדרום אפריקה                          "חבר המועצה ומ
  ).לחתח המש"ב דו"מצ(
  

  .  רד פרס'י חבר מועצת העיר מר ריצ"סקירה של פעילות אגף הרווחה ע - 4סעיף 
  

    .לדווח על הפעילות פעם בשנה על אותו תיק, נה על התיק  כממו, יב ופי חוק אני מחעל  : רד'ריצ
               .      יקשתי  ממנהלת אגף הרווחה איריס צור והצוות שלה להציג את פעילות האגףב            
           קיבלנו ממשרד הרווחה אישור לקחת .  תקנים  נוספים5משרד הרווחה מ קיבלנו אישור            

              ארגוני חברת דיאלוג כדי לפתח את האגף בצורה שונה ולשפר את  יעוץי            את חברת ה
             באמצעות התקנים החדשים מורידים .רווחההאגף האימון כלפי   ולהחזיר את השירותים            
                       . שלוחה שתטפל בציבור החרדי ימיםומק ,  את השרותיםשפרמו את המעמסה על עובדי האגף            
                      נפתחה, נפתח מרכז לנפגעות אונס , לידיעת הציבור  ביאודה הארגונית נבסיום העב            
             כוונה לא לשלוחיש לנו. להתמכרויות לנועריחידה   תפתחחידה להתמכרויות ובקרובי            
                       יש כוונה .ול בקשישים פלוקים בטי אנו, אלא לטפל בהם פה, לישוב  מחוץמטופלים            
                                                 .לידיעת חברי מועצת העיר הייעוץ הארגוני אני אביאבתום .  במדרגה  את הנושאלעלות            
.                                                                                                           צור וצוות הרווחהמודה לאיריס             
  .סקרה את פעילות אגף הרווחה מנהלת אגף הרווחה איריס צור'     גב        

  
   16.6.10 מיום 71' אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס -  5סעיף 

  
  ? מה עשית בנושא-ד להוריד סעיף זה מסדר היום "ו מעאתה קיבלת מכתב : לרנר

  
           תי פתק משר התחבורה וקיבל, ברי כנסת חיתי בירושלים עם שרים וי  כל הבוקר ה : העירראש 

             לא יודע אם הגיע אלי . וכל הבוקר לא הייתי כאן10על יציאה למכרז של כביש  שמודיע                   
  .לא כתב אומ                   

  
  . 38  מה עם כביש : נתן
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                                                                                                . שיש תקציב10 קצת יותר מורכב עכשיו מדברים על 38כביש    : רראש העי
  

              10פני כביש ל 38ביקשנו משר התחבורה שכביש ,  דיברנו שיש לנו סדר עדיפות בזמנו     :נתן 
                      לדרך יוצר בעיה הרבה יותר  אם יוצא 10שכביש , ת הפשוטהכנונימהסיבה הת ולא רק           
                         10צריך להמתין עם כביש , סכנת נפשותיכול להיות . 38כיום בכביש  שקיים מה  קשה מי           
                        . את הכניסה לעירזה יחסום,  38ב שפך אדיר מאתה לא יכול ליצור  , לפני   38 לצאת עם כביש           

  
  א אומר מה שהו. אני הבאתי בפניו את כל ההיבטים שאתה מעלה לפחות שש פעמים    :ראש העיר

              הוא נתן דבר. מיליון להתחיל אם ירצה השם60-יש תקציב ושריין לנו את ה שעכשיו                   
   הוא אמר .  לזרז ולקדם38-מסלול ירוק ל, עשה כפי שהבטיח פה. שמש יפה לעיר בית                   
  .38חר מכן נעבוד גם על כביש  אם ירצה השם לא10תרוצו עם כביש                    
  .ותודה לשר הפנים ולשר השיכון שעבדו יחד איתו, מגיע לו תודה                   

  
    מהעמותה 420ין של מגרש י נימוקים למה לא להעלות את הענ28  )ד"העו(פה הוא מביא            :לרנר

   מנע מהעלאת הנושא בישיבת ילה הנך מתבקש להבנסיבות א" : מיצג ובסוף הוא כותב שהוא                   
    תבוטל ישקלו לציין כי ככל שהקצאת קרקע מרשותי הקבועה להיום ומותר  מועצת העיר                   
   יה תביעה בגין יזכות האחרת העומדת על פי הדין להגיש כנגד העיר  בנוסף ובכל מרשותי                   
          יתןי ההקצאה וכן תראה שכל מי שלהם כתוצאה מביטול מלוא נזקים שנגרמו או יגרמו                   
               לכן חשוב ". כאחראי באופן אישי לנזקים אלה, כל חבר מועצה, יד לאישור ההחלטה                   
  .שכל חבר מועצה ידע את זה                   

  
  למה הכל ברגע האחרון בכל מה שקשור בפתיחת שנת , היו כעסים, בשנה שעברה   :ראש העיר

             כי אנחנו יודעים שיש לנו מצוקות , הפעם נערכנו קצת לפני הרבה יותר, הלימודים                  
           . חסרות כיתות–של החינוך בבית שמש מבחינת הבעיות הפיזיות   לא קלות בכל הנושא                  
       גדעון סער בחודש האחרון ובכל ,  פגישות עם שר החינוך4אני גאה ומעריך שהיו לי                   

        ,בקרבנוכדי לתת מענה לכל הילדים הנמצאים , טיפה התקדמנו עוד טיפה ועוד                   פגישה
             בשכונה 430שאמורים להבנות במגרש כיתות   44                  ברגע זה אני מחזיק הרשאה של 

               כחצי שנה הודות למאמציםלפני , אכן רבותי . ממזרח שמש4ב" דיור להשכרה                  "
                    כיתות ואתם יודעים שהרשאה   50-מהשר כ שנערכו חודשים רבים זכיתי לקבל                  

                         את כל עולם  הפכנו, "מזרח השמש"ב   כיתות50-רושו כסף לבנייתם של כיפ                  
                                   . נים שנמצאים שם כיוםהקרוובבית שמש לחפש מקום היכן להעביר את                   
  . ואין לנו מקום אחר'עד ח' מוסדות שלמים כיתות א שזה                  
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      ניתן בעבר לעמותה420ואכן ראו שהשטח   אנשי המקצוע בחנו את הדברים לעומק                  
                     אמרו , במהלך השנתיים האלו לא עשתה דבר,  הישיבה.להקמת ישיבת הסדר                  

                       כיתות 50של ביקשו שכדי להתחיל את בנייתן , ל"כובראשם המנ, אנשי מקצוע                  
  חייבים להעביר את הקרוונים                     , של ילדים הנמצאים בתת תנאים בקרוונים                  
                                        מאידך אומרת ועדת ההקצאות בצורה ברורה.  לשנתיים שנתיים וחצי420 -ל                   
         ת הסדרושל כל ישיבאגב בעדה  ,הבקשה של ישיבת הסדר שאני זכות   שנשמרת                 
.                                                               הביטחוןאת הבקשה ויקבלו את אישור משרד  ברגע שיגישו  .שתגיע לעיר                  

                            כל האישורים נשקול בחיוב  ברגע שיגיעו , שר הביטחון  חייבים את אישור                  
                               , ברסלב:כולל  של מאות תלמידים שאין להםלנו מצב בינתיים יש  ,לשטח אחר                   
   .הבניינים עד גמר שנתייםלנעביר אותם  .ואחרים רחלבנות , אור לציון                  
                    נדל שביקשוואביגדור מ, זל יקרי רזיאל וי,  נושא הזהבכל מי שפנה אלי  , מודיע אני                  
                     הממשלה כולל משרד הביטחון ניתנה להם   ההמלצה  שלי כראש העיר למשרדי את                   
                         . קודםלצערי הנושא עדיין לא, כבר לפני כשנה                   
   .למשרד הביטחון לקדם את הנושא רד שפנה'מבשר לי ריצ                  
                   

  י" ענבנים מוסדות חינוך   )420-שב(ההחלטה שהתקבלה שבשמונה דונם       : מונטג  
     , כרגע באופן זמני ,  רק אחרי הבניה –החלוקה מי יקבל את המוסדות . משרד החינוך                   

      שיגיעו ההרשאות עד שיצא המכרז עדלהם במקומות אחרים לבנות מוסדות שאמורים                   
  . הזו נותנים להם זכות שימוששנת הבניה                  במשך 

  
  אתם רוצים לקחת קרקע שניתנה לישיבת              , אות  כל קשר למצי כל מה שאמרת אין  :     לרנר  

        ,שנתיים מאזעברו  , "ישיבת ראשית" תורת שרגא כמו תהסדר ולישיבה אמריקאי                  
  כשהיא קיבלה את זה                          , ישיבת הסדר קמה ,  נעשה בניגוד למה שאתה אומר כן                  
  והיא קמה בינתיים                , העירייה אמרה אנחנו רוצים שתקום ישיבת הסדר .היא לא קמה                  
  ".בקרית חינוך "                 

  
  . ישיבהזה לא אותה    : ראש העיר

  
   רוצים להקים הישיבה בבית שמש ואנחנו רוצים פה כדי                     אנחנו.  זה כן אותה ישיבה:          לרנר

               , לאומיאתם רוצים להרוס כל דבר שקשור לציבור הדתי.  שםלחזק את הציבור שגר                   
             שנצליח מבחינה חוקית אני מקווה.  שמהדווקאאתה חיפשת .  זה נעשהשיטתי באופן                   
         שאתם 2 וג1אני לא מדבר על ג, ....רד ולמאיר פה נעשה 'אני פונה לריצ. לעצור אותך                   
  .חלקים לעצמכםמ                   
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  של מליאת מועצת העיר האחרונה לפני    אני רק מזכיר לאדוני שזה נעשה בישיבה  :    ראש העיר
  .     לא קיבלתי כלום , לי לא נתנו , "מתת בחירות "אני צריך לבדוק אם אין פה, בחירות                      ה

             ת ככה אומרים הלשונו,     זה ייבדק אם היה תמורת זה שלא תתמודד                  
                                         

  העובדה היא שאתה מתנכל לציבור ואתה הולך כאילו להביא                          , אני התמודדתי  :     לרנר
  .                         א נותן בית כנסת  ולא ישיבת הסדר אתה לועולים חדשים ואלה שנמצאים פ               

  .שיש אתה מנסה לקחת הקצת                
  

                   ישנה הקצאת קרקע קטנה הנמצאת באותה . הכנסת  אמרת מילה חמורה לגבי בית :  ראש העיר
  . בלבד משפחות30 משפחות מאוכלסות 700מתוך , שכונה                   
  פנו אלי אנשים ואמרו איך אתה נותן עכשיו לקבוצה כזו קטנה כשבעצם הרוב הענק לא                       
  לא יתכן שבחפציבה  . אנחנו ניתן את הקצאת הקבע, מיד כשיגיעו לגור . הגיע לגור שם                   
  את כל הבקשות כי אמרנו לא עושים  , כולה מאוכלסת כשחפציבה , הורדנו מסדר היום                    
  .רכיםצריך למפות ולבדוק צ,  בלי מיפוי דברים                   

  
    אני אלך גם לשר התחבורה ,  מי שירים את היד לקחת את המגרש הזה שידע אני הולך נגדו :     לרנר

   אני אגיע לכל שר ולכל ...." אבוטבול כלום כל עודאסור לך לתת למשה , אתה " ואני אגיד לו                
      , רוצה לזרוק אותם מהעיר , חבר כנסת ואני אגיד להם כל עוד משה אבוטבול מתנכל לציבור                
  , אנשים רוצים לבא , להם בית כנסת להבנותנותן  לא, הבסיסייםלא נותן להם השירותים                 
   .100יבואו עוד , 100בואו ! ו להם לאיגיד,   זה בית כנסת-? רוצים הםמה                

  
  . בחפציבה עד שתגיע כל האוכלוסייהיום את הנושא של בתי כנסתהר אני הורדתי מסד:     ויינר

  
     יש תכנון              , ןודריכלית העיר לעמותה שאמרה להם שהיגיע הרשאה למעהייתה פנייה מא   :  מונטג

               פנתה לראש העמותה, כף אחדיכדי שהבנייה תהייה בה, לבנות בית כנסת מעל המעון              
         הדבר הזה הגיע לידיעת היזם . הקצאה והציעה את ההצעה הזו על דעת עצמה קשיבש              
               הוא תכנן את בית הכנסת מכספו. ציבור דתי לאומי את כל הדירות עבור שבונה בשטח              
                  ויכול להיות               

                הוא פנה אלי ואמר לי זה. שהוא ישתתף במימון החלקי של בית הכנסת לטובת התושבים             
.             משפחות350-400עוד לא הגיוני שיתנו את הבית הכנסת עכשיו לפני שמגיעות              

  ....ל להוריד מסדר היום " ולבקש מהמנכ את הנושא ש העיר לא להעלותאביקשתי מר
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  ?אתם מתערבים למה :       לרנר
  
  

  אפשר להציע להחליט שמליאת מועצת העיר בעד                                   , כ ביקשתי לעכב את זה"סה  :    מונטג
  .               לתת לכל קבוצה וקבוצה בית כנסת

  
  ,         אהדוק כל הקצאה והקצ לבלעבור דרך עורכי דיןאלא ,  לא תהייה לנו ברירה ,אנחנו :     לרנר

   נלך לכל                      אנחנו.  ממשה מונטגציל אותנולהנבקש מהתקשורת ,               דרך התקשורת
  ,                      ונגיד להם לבדוק מה מצב השלטון של משה ומשה                חברי הכנסת ולכל השרים

  .              אנחנו נגיד להם את כל האמת
                                                                                                              

  .ורהישיבה שלומדים בה ת,  לקום ישיבה אנחנו רבים על זה שצריכה? ל מה אנחנו כאן רביםע :     נתן
  

  . יקבלו–כולנו תומכים  יביאו אישורים  :   ראש העיר
  
  .יש להם מקום בקרית חינוך:    נטג מו
  

  ,                       נימוקים למה לא לבטל את ההקצאה הזאת 28קראתי את המסמך שנמסר פה עם  :     נתן
  מדובר בציבור                    . יש גם צורך ממשי .             יש כאן כאב של ציבור שאי אפשר להתעלם ממנו 

  .רוצה לבאלא  הוא –הוא לא רואה שיש בית כנסת ויש אוירה יהודית             שאם 
  

  .בית הכנסת, זה לא בסדר היום :   ראש העיר
  
  ,                 יחד עם העמותה, יחד עם אנשי מקצוע, כפפה את שמונטג ירים , מו דיון יאני מציע תקי  :  ן נת

                                                                                     . ימצא פתרון לזה, היחד עם אנשים שמבינים בז,            יחד עם לרנר
  

  משה אני מטיל עליך שאתה תושיב את אנשי המקצוע לגבי בית הכנסת וגם                                 :  ראש העיר
  . מקצועיתתביא את זה לוועדה!  בשמחה –       לגבי הישיבה כל הצעה שתתקבל             

  
  . הבקשה שלנו זה להוריד מסדר היום :   לרנר
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  אני רוצה להציע שהנושא הזה ידחה לישיבה הבאה ויהיו              ,  בנושא ישיבות ההסדר        :תןנ

  .ישיבות גישור             
  

  .שנת הלימודים בפתח :    ראש העיר
  

  גם בנושא של שפות ותרבויות                       , הבטחת להיות מגשר אבל הכל אתה עושה בכח :      מוטי
                 אתם יכולים. אתה גורם כאן לכאוס.    באת בדין ואמרת בית ספר הזה אני לוקח ממנו            
                    אתה פוגע,  איש שזועקים 200הגיעו לפה  .בואו נתחיל דף חדש, לעצור את זה              
  ?גרש את כולם מפהמה אתה רוצה ל. בציבוריים החזקים בעיר               

  
  שהולך ואומר שהחרדים . מי שמגרש אותם זה אתה עם התקשורת הקלוקולת שלך :    ראש העיר

  .                    משתלטים פה ואתה אומר מעל כל במה
  

                              לא מאמין שאני החילוני שומע את הדתיים רבים על בית כנסת לא מכובד   :      רד'ריצ
                                                 . הקמת בית כנסת   שלא צריך למנועחושבאני  .מה שקורה פה                   
             ,לאחר הפגישה עם התושבים אני מתכוון להביא לדיון במליאת מועצת העיר הבאה                   

  .  וועדת תכנון ובנייההקצאות ועדת                    אחרי שאדבר עם
     

   71' סמת העיר  מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מועצ:   החלטה -הצעה   :   ראש העיר
   .16.6.10                    מיום 

  
  -                    מי בעד   

    
   7  נגד  10   בעד -                    הצבעה   

  
  .צת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העירמוע:         החלטה 

                       
  .                   הישיבה נעולה

  
  דוד סיטבון            :                    השם

  
  
  

                  -----------------                                                          ---------------------  
                       דוד סיטבון                                                                    משה אבוטבול
                     מרכז הישיבות                                                                    ראש העיר
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