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  11.4.22ם ומי 45פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר  - מר משה אבוטבול נוכחים9

 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג  

 סגן ראש העיר -  מר דוד ויינר   

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ראובן כהן  

  חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר -  צ'רד פרסמר רי  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 חבר מועצת עיר  -  מר ג'קי אדרי   

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חבר מועצת  עיר - מר ישעיהו ארנרייך  

  חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

      חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 מועצת עיר חבר -  מר נתן שטרית  

 חברת מועצת עיר - גב' ילנה פרוקולוב  

 חברת מועצת עיר- גב' אירית מרציאנו  

 

   סגן ומ"מ ראש העיר  - מר מאיר בלעיש  חסרים9

 חברת מועצת עיר  -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר  - מר אלכס שלפצ'נקו   

 

 סמנכ"ל  -  מר דוד סיטבון :משתתפים

 יועמ"ש  - טעו"ד מיקי גסטויר  

 יועמ"ש  - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 מבקר -  מר יעקב דהן  
 

 :על סדר היום
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  50אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס'   ראש העיר:

 

 נאמרו ע"י ראש העיר. – דבר תורה 2סעיף 

 

  12.4.22מיום  17ומס'  4.4.22מיום  972 פרוטוקול ועדת כספים מס'  1סעיף 
 

כשבית שמש נמצאת במצוקה ואנשים ציבור. אנחנו כל פעם נתקלים בסוגיה של בזבוז כספי  נתן: 

 לעירייה ונמצאים בגרעון ענק. נסיעות לחו"ל, לטיבט םנמצאים במצוקה כספית , כשאין כספי 

מה זה נסיעות פרידה. למה זה צריך להיות מכספי ציבור. אתם מרוויחים יפה ₪.  30,000 –ב   

 לחודש קחו מכספיכם ותיסעו. 

 

את הברית ערים תאומות , זה כבר במשך שנים רבות . אנחנו איתם אני לא המצאתי  ראש העיר:

בקשרים מבחינתי מה שעשה קודמי אני לא מבטל , אני לא מרחיב אבל גם לא מבטל. זו הזמנה שלהם 

 שנים לתת כבוד לעיר התאומה והם מגיעים אלינו. 5 –אנחנו מגיעים פעם ב 

 

 היית בסין בקדנציה הזו. נתן:

 

 לא הייתי , טיבט זה לא סין. בטיבט ראש העיר:

 

 מה זה חשוב באיזור היית , מה זה תורם לך ? מה אתה מביא משם ? נתן:

 

לטיולים: לפארק חפץ חיים , לאשקלונה לנס הרים. אין לי  ₪  100,000יש פה בועדת הכספים  מוטי:

עם לוקחים שיוציאו את הילדים. מדוע בועדת הכספים , פעם אחר פ .בעיה שהציבור החרדי יוצא 

השכונות הותיקות לא יכול רק את הציבור הזה לטיולים ? מה עם תושבי בית שמש ? למה בכל  

 שיצאו גם לפארקים?₪  100,000לתת  

 

ועדת הכספים מביאה את הכל , כל מה שיש , ועדת הכספים דנה בו. פעם דנים בנושאים  ראש העיר:

חן חרדי, מורשת ישראל. ועדת הכספים בתוכניות שמגשים בתוכניות שמביא מאיר בלעיש   

 פתוחה לכל בקשה היום אתם במקרה של תרבות תורנית.  

 

יש שם את כל הפעילויות של כל השנה  .עיריית בית שמש מאשרת את התקציב פעם בשנה  ויינר: 

כל ממונה אגף מחליט בעצמו איך לחלק את התקציב לתושבי העיר. לכל  .של כל האגפים  

 יש תרבות שלהם , הכל נגזר מספר התקציב. תושבי העיר  

 

 ה שכל שנה יש אותה פעילות לתלמידים מהמגזר החרדי. זה שאתם טוענים ואאתה ר  מוטי:

שמאיר לא עושה את זה עדיין לך כראש עיר יש אחריות אישית. מדוע אתה לא דואג שגם   

 בשכונות הותיקות יהיה כך. אל תטילו אחריות על אחרים.  
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 המחלקה לתרבות תורנית עושה פעילויות בעיקר לתושבי בית שמש הישנה, וכל  יגאל חדד:

    הפעילויות האלה הם לתושבי בית שמש הישנה גם.  

 

 אתה יכול להראות לי את זה? מוטי:

 

 מהבקשות הם של בית שמש הישנה. 70%אתה יכול ללכת למחלקה אצלנו  יגאל:

 

אותך. אני אומר לך באופן חד וברור שאתה מעולם לא הלכת לשכונות הותיקות , לא ב זצר לי לאכ מוטי:

לביאליק ולא לנרקיס. אם הלכת , הלכת לקהילה שלך. אין לי שום בעיה לקבוע אתך למחר בשעה 

 ואתה תוכיח לי אחרת. 10:00  

 

יד שאין לי קהילה בבית אין לי שום בעיה לא לי ולא לו לתת למי שרוצה אבל אתה לא יכול להג ראובן:

 שמש הותיקה. 

 

 לקבוע. אני רוצה לראות שאתה לקחת תלמידים שהם לא חרדים. 10:00אני מוכן מחר בשעה  מוטי:

 

לפי אוכלוסיות, מח' אירועים, מח' ספורט מיועדת אך ורק לציבור החילוני מחולקות  המחלקות  פרידמן:

 התורנית . יש מחלקות יעודיות. במח' תקציב מאשר מחלקות התרבות  3או  2ומקבלת פי  

  היעודיות עבור הציבור הכללי מקבלות הרבה יותר מאשר מקבלות מח' יעודיות עבור  

  חייבת על פי החוק אם באים אליה לבקש כל מחלקה הציבור החרדי. עם כל זאת,   

   מציבוריים אחרים , אם עומדים בקריטריונים , למלא אותן. כך עושות כל מחלקות 

   ממני חולצות ספורט למרות  העירייה. כך כשהייתי במח' העצמת נוער , קיבלו 

 שהמח' לא יועדה לציבור הזה. 

 

אנשים שלא עושים את העבודה שלהם משה . מעבר לזה שיש תי את השאלה לראש העירנאני הפ מוטי:

כשל היה צריך  אבוטבול כראש עיר היה חייב לתת גם לאוכלוסיות אחרות גם אם הוא ראה שיש 

 לכל הפעילויות האלה.חדשות ילכו לדאוג שעוד אוכלוסיות  

 

 הרווחה עשתה עבודה בשנים האחרונות , הוציאה אוטובוסים וגם בלעיש עשה עבודה  ראש העיר:

 נהדרת. המח' האחרות עשו עבודה טובה , החינוך , המתנ"סים. היתה עשייה אצל כולם.  

 

מה הוא לא פה. יש דיון של ועדת כספים לא מן הראוי שהגזבר יהיה איפה נמצא הגזבר ל  ריצ'רד:

 פה.   

 

 יו"ר ועדת כספים פה. ראש העיר:

 

 תקציב. איך יכול להיות  60%העירייה עובדת בחינוך ברווחה בכל אגפי העירייה   ריצ'רד:

 שהתקציב כאן מנוצל במלואו.  

 

 לא במלואו. ראש העיר:
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 במלואו.  ריצ'רד:

 

 לא במלואו תבדוק את עצמך. ראש העיר:

 

 שיש שני  המן הראוי היה שהיית צריך לפתוח את הישיבה שהממונה על המחוז הודיע  ריצ'רד:

 נושאים שצריכים לעלות על סדר היום ולמרות שלא שלחת ההודעה של הממונה על   

ת בנושא של היכל התרבות המחוז, בניגוד לדעתך , לקיים שתי ישיבות שלא מן המניין אח  

 והשני על קניון נעימי ולא הוצאת הזמנה כדת וכדין לאנשים.  

 

 נגיע לזה ותקבל תשובה.. ראש העיר:

 

 שאלתי שאלה.  ריצ'רד:

 

זה ₪.  18,000יש עוד פרוטוקול של ועדת כספים פסי האטה בסך  .אני אענה לך תשובה ראש העיר:

  .לידיעה  

 א דיברה איתי. אני באופן אישי פניתי אליך אתמול בלילה דלית ל .שובה לריצ'רדת  

 הסברתי לך  ואמרתי לך אם תרצה נוכל לדון ולהעלות לסדר היום אין לי בעיה עם זה.  

ות שלך לצערי לא נמצאים תשאותם אנשים שאמורים מבחינה מקצועית לגבות את השאיל  

ובדים שלנו במחוזיאדה ואם זה ל העירייה שנמצא עם הע"בסיבות מוצדקות , אם זה מנכ  

מהנדס העיר שעכשיו סיים את ישיבת ההתנגדויות שלא יכול היה להגיע מבחינה רפואית   

משפחתי.  יאישמשהו והשם ישלח לו רפואה שלמה. והאחרון זה גזבר העירייה שיש לו   

ב לכן פניתי אליך אתמול ואמרתי לך יש לך אפשרות שאתה שואל את השאלות ואני מגי  

 עם אנשי מקצוע והם לא נמצאים היום או אפשרות שניה לבוא בצורה מקצועית עם   

התמונות והחומרים אבל זה לא יכול להיות היום . אם אתה אומר שאתה לא דן בזה היום   

 לי אין תשובות. אני אשמע  –ים הבאות אם אתה אומר שאתה דן היום מנדון בזה בפע  

 מותר לך לדבר אתה  ל תשובות לא תקבל. מה אתה בוחראותך כמחייב על פי חוק אב  

  דקות. 10וכולם עד   

 

 אתה מתנהג כמו דיקטטור.  מוטי:

 

יש לי הרגשה  שיש ביזוי של החלטה של הממונה על המחוז, יושב פה היועמ"ש עו"ד מיקי   ריצ'רד:

ורה ברורה גסטוירט שיגיד את התשובות אם לא אני אקריא אותם מתוך הכתוב. הבנתי בצ  

 לצערי אתה יודע על הישיבה הזו מיום ראשון. אתה .שהדברים צריכים להעלות היום  

בחרת לדאוג שאנשי המקצוע לא יהיו היום. היה פה המהנדס כל היום והגזבר פה היום.   

אני רוצה להעלות את זה  .ומה שאתה עושה עכשיו זה ביזוי  של החלטת הממונה על המחוז  

דקות לכל נושא ולמרות שהיתה  10לי כמי שמעלה לדיון קודם כל להציג  לדיון ומותר  

צריך להוציא הזמנה והודעה לחברי מועצת העיר לא עשית כן את הדבר שזה חמור בעיני   

כי בגלל זה מנעת מאנשים לדעת שצריכה להיות פה היום ישיבה על קניון נעימי ועל היכל   

 כי יש סוגיות חמורות. אני מגלה היום שלמעשה  התרבות אני מבקש להעלות  את זה ,  

 סגרת את היכל התרבות , סגרת !  
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 אנחנו נערוך הצבעה אם לדון בזה היום או לא. ראש העיר:

 

 היום נדון בזה.  מוטי:

 

 תהיה הצבעה ותיתן לנו להתבטא. פרידמן:

 

 פית להקים ועדה.לא , זה לא עובד כך. או שנקבל החלטה חלו ראש העיר: 

 

 אי אפשר לקיים הצבעה מבלי לתת לנו להביע את דעתנו בעיניין. מוטי:

 

 דקות. נסיים את הדיונים ונעשה הצבעה לגבי מה שריצ'רד אמר. 10יש  ראש העיר:

 

 .אירית מרציאנו מצטרפת לישיבה 

 

 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות -  2סעיף 

 

 למי יש שאלות? ראש העיר:

 

 כסף מדובר? איפה פרוטוקול ועדת משנה ? כמה לרנר:

 

 לא חייב ועדת משנה, הנה הפרוטוקול יש קריטריונים בלבד. הועדה דנה בקריטריונים  ראש העיר:

 לך תצביע נגד. תאיםבלבד. אנחנו מצביעים על הקריטריונים. לא מ  

 קרופון  נייד(י) הדברים הנאמרים ע"י לרנר אינם ברורים בגלל שימוש במ  

 

 ביניים לא מוקלטת. לא יתכן דבר כזה. אי אפשר לנהל דיון אם כל מה שנאמר וכל הערת  רידמן:פ

 

 אם כל אחד יתן לשני לדבר נוכל לעבוד יפה. ראש העיר:

 

 אתה צריך לדאוג לזה.  ריצ'רד:

 

ומשנה  19.5.13מיום  32הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  –ראש העיר 

 .22.5.13מיום  18מיכות מס' לת

 

 מי בעד ?

 

 \)פרידמן,נתן,לרנר,מוטי,ריצ'רד,אירית(  6 –נגד    9 - בעד הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:
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שעות  245לקורסים מעל  בשכירת חדר באשכול הפיס %45אישור למתן הנחה של  9 3סעיף 

 ברבעון

 

ראש  העיר: הנהלת אשכול הפיס ביקשו להגדיל את הפעילות באשכול הפיס ולכן ביקשו לתת הנחה למי 

 שעושה פעילות בחדרים ואנו חושבים ושוקלים להמליץ בנושא הזה . האם יש התנגדות.        

 

 אין התנגדות אבל אדוני ראש העיר אתה לא יכול לנהל דיון ולא לתת לאנשים להסביר.  ריצ'רד:

 

 בקשה תדבר על זה. ראש העיר:

 

 לא , תן לשלום לרנר לדבר.  ריצרד:

 

 תגיד. –אל תגיד לי למי לתת, דבר על זה עכשיו יש לך משהו על אשכול הפיס  ראש העיר:

 

 יש לי מה להגיד על זה שאתה חוסם ..... ריצ'רד:

 

 וב לך . יש לך את הזמן.אתה ממשיך לדבר לא  לעניין אני עובר לסעיף הבא, תחליט מה ט ראש העיר:

 תם. ךנתנו לך זמן. זמנ מוטי יש לך מה לאמר. –אשכול הפיס   

 

בשכירת חדר באשכול הפיס  50%מועצת העיר מאשרת מתן הנחה של  – הצעת החלטה –ראש העיר 

 שעות לרבעון. 150לקורסים מעל    

 

 מי בעד?

 

 יצ'רד, אירית()פרידמן , נתן, לרנר, מוטי, ר  6 - נגד  9 –בעד  הצבעה:

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

 

, אין לי אלא  תד נאמןאולי בזה שאני נגד אז שמוליק גרינברג יוכל לכתוב עוד כתבה בי פרידמן:

על הפרסום שהוא עושה לי בהזדמנות חגיגית זו שאני פעם ראשונה שאני נמצא  להודות  

ל עיריית בית שמש. אני חושב שהוא יוכל לכתוב כתבה על כך כאן באולם החגיגי החדש ש  

 שאני התנגדתי לחוגים באשכול הפיס.  

 

ופרוטוקול מליאה מיוחדת מס'  25.3.22מיום  38תיקון פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  – 5סעיף 

  17.1.22מיום  27

 

 ריצ'רד בבקשה. ראש העיר:

 

שכתבתי האלה את הקלטת ישבתי כל הלילה. והדברים  קראתי את הפרוטוקול ,  שמעתי  ריצ'רד:

 יבות עימן ברורות. לא נכנסו לפרוטוקול.אני מבקש שיוכנסו לפרוטוקול והס  
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נו צשמקובל לא לרשום מילה מילה אלא את רוח הדברים נוע תשמעתי את מה שאמרת היו ראש העיר:

 עושים בדיוק מילה במילה. רוח הדברים  אנשי ההנהלה בנושא הזה אז מבחינתנו לא  

שאמרת בא לידי ביטוי באותם דברים שנכתבו בפרוטוקול לכן הצבענו בהנהלה ואמרנו   

 ם מילה מילה בפרוטוקול אלא באופן כללי.דישאנחנו לא נצמ  

 

מעניין אותי רוח הדברים. אותי  . לא אני פשוט בהלם מהדברים שאתה אומר. יש הקלטה  ריצ'רד:

ובא לידי ביטוי בפרוטוקול. זה חשוב לי. אני שמעתי זה מילה במילה. אני יזה מה שאמרתי   ניין מע

 לא חושב שיש לך אפשרות לאשר או לא לאשר בנושא הזה.  

 

לפי התוספת השלישית בפקודת העיריות , על פי התקנון לקיום המליאה נקבע שהדברים  עו"ד גסטוירט:

תוב שבו עיקרי כפרוטוקול בהעירייה. בנוסף מחוייב לנהל  . ההקלטה נמצאת באתרויוקלט  

הדיון. אין חובה לכתוב את כל המילים , את כל הדיבורים אלא את שמות המשתתפים את   

הנושאים, ההצעות ועיקרי הדברים . לכן אין חובה לתמלל מילה במילה בשביל זה יש את   

 ל הציבור.ההקלטה והיא מופיעה באתר של העירייה ופתוחה לכ  

 

 אין בכלל את הדברים העיקריים והמהותיים בפרוטוקולים ? פעמיםהשאלה כמה  מוטי:

 

 בשביל זה יש תקנה שמדברת על תיקון הפרוטוקול אתם רשאים להגיש בקשה לתיקון  עו"ד גסטוירט:

נוסיף אותם אבל לא צריך להוסיף  –הפרוטוקול ואם יש באמת דברים עיקריים שנשמטו   

 לה וכל משפט.כל מי  

 

ימים יש חריגה ודואגים שנקבל אתה אומר שבעה ימים , הבעיה גם בעניין הזה של שבעה   מוטי:

 יום. 15 – 14את הפרוטוקולים אחרי   

 

 –אמרתי תוך שבעה ימים מיום שאתה מקבל את הפרוטוקול גם אם קבלת אותו באיחור  עו"ד גסטוירט:

 14 –ימים ו  10 –ו  8,9דוד סיטבון , גם אם תגיש  יש לך שבעה ימים. אני אגלה לך סוד,  

 יום יקבל את זה עם דברים מהותיים.  

 

 אני אגלה לך גם סוד. הם מורידים את כל הדברים המהותיים וכל ההחלטות הקשות   מוטי:

 התושבים, הם מורידים באופן עקבי.  דשמקבלים נג  

 

 או  הלא נכנסו לפרוטוקול יש בכלל מניעמה עם חבר מועצת עיר שמלין על דברים ש  ריצ'רד:

 אפשרות למנוע את הדברים שנאמרו ?  

 

 אפשר לצרף לפרוטוקול מכתב שלו? ראש העיר:

 

סטנוגרמה, אם אני מעיר על כך שדברי לא נכתבו והם נשמעים .זה זה חלק מהפרוטוקול  ריצ'רד:

ר לבין  המציאות . נכון והם הוקלטו. אני לא מבין מה הבעיה? אין בין מה שאתה אומ שמה  

 שכותבים את עיקרי הדברים אבל בא חבר מועצה ואומר: אמרתי אחת , שתיים שלוש   

 ?ארבע ואני מבקש שיהיו בפרוטוקול . זאת עובדה ! מה יש למנוע את זה.   
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 הדברים.  אין חובה לשים את הדברים האלה בפרוטוקול כל עוד הם כוללים את עיקרי גסטוירט:

 אפשר להכניס. העניין נתון להחלטה של המליאה. –רוצים   

 

"חובה"  לא אומרת שאם יש מילים שאני רוצה שיהיו בפרוטוקול והם נאמרו  אין  המילה  ריצ'רד:

שאתה או מליאה מועצת העיר יכולה לתקן. האישור של התקנון בא להגיד לי אם היה או   

 ות ולא למליאה למנוע ממני את הדברים בתוך הפרוטוקול.לא היה ולכן אין לך את הסמכ  

 

 : הגיש ח.מ. הצעה לתיקון  53תן לי להקריא ברשותך. בקשה לתיקון פרוטוקול סעיף  עו"ד גסטוירט:

פרוטוקול יקריא אותה מרכז הישיבות המועצה בישיבה מיד עם פתיחתה , ואם אין הסכמה   

 לתיקון המוצע , הדבר יוכרע בהצבעה".  

 

 ? תאז למה את זה לא אמרת לפני כן ? למה את זה הסתר  מוטי:

 

 .אמרתי שהחלטנו שלא מתקנים ומעדיפים את רוח הדברים. זכותך להגיד לכולם מה אמרת ראש העיר :

 

מיקי , השאלה של חובה להכניס תיקון או לא תיקון. אם התיקון שלי לא בסדר אתה יכול   ריצ'רד:

קון שלי הוא מילה במילה ממה שנאמר , ולכן אני לא חושב שיש להתנגד אליו, אבל התי  

פה בסוגיה שאתה מעלה קשר לבין העובדה שהמילים לא מופיעים בפרוטוקול , והמילים   

 אלה אם רוח הדברים והם נשמטו בכוונה.  

 

מי שבעצם תמיד עושה את הפרוטוקולים אדם שהוא מבחינתי נעים הליכות , מעולם לא  ראש העיר:

קוראים לו : מר דוד סיטבון . לדעתי , במשך שנים רבות עשה ללא .התערבו לו בנושא  

רנט. אז מה אם זה נכון , אתה בא ואומר שהוא טהתערבות. הפרוטוקולים שקיפים באינ  

 עושה בכוונה , זה לא "פר".  

 

 אני אמרתי ?  ריצ'רד:

 

 צריך לבדוק את הפרוטוקול מה  .זה הושמט מסיבה זו או אחרתשאתה אמרת מקודם  ראש העיר:

 שיו אמרת.כע  

 

אל תטיל דופי בדוד סיטבון בדברים שלי, אל תפרש אותי ואל תתרגם אותי. אני לא צריך  : ריצ'רד

 אותך בשביל זה , דוד סיטבון גדלתי איתו , אדם ישר , יותר מידי נאמן.  

 

 ב את הכל.אם הוא עשה את הפרוטוקול אז תסמוך עליו שהוא כת ראש העיר:

 

 .את הדברים שלי לפרוטוקול ...זה לא קשור בכלל.  :ריצ'רד

   

ברוח  את ההצעה שלך כי אנחנו מסתפקים לקבל שים להצבעה. אנחנו לא נוכל גאנחנו ני ראש העיר:

  .ים לכל פרוטוקולפאחרת יצטרכו עוד הרבה ד הדברים ואין לנו עניין בפרוט מלא כי   

 העניינים. לא כותבים את הכל. אנחנו צריכים לדעת ות בתוךלפעמים גם אומרים שטוי  
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    שמדברים על רוח הדברים ורוח הדברים אכן משקפת את מה שנאמר. 

  

 מי בעד לקבל את ההצעה של ריצ'רד תיקון הפרוטוקול. ראש העיר:

 

 . 9  -: נגד  ( ר, פרידמן)ריצ'רד , נתן, מוטי, אירית, לרנ  6 –בעד  הצבעה:

 .הההצעה של ריצ'רד לתיקון הפרוטוקול לא התקבל החלטה:

 

 אתה מאיים גם.   ריצ'רד:

 

 הכל בפרוטוקול תביא בפעם הבאה גנרטור למיקרופון שלך . ראש העיר: 

 

 הצעות לסדר יום של חבר המועצה ריצ'רד פרס

 

של ארץ ישראל לאמר את ההצעות  שעוןי דקות ספור ומדוד על פ 10אני רוצה לתת לך  ראש העיר:

שהגשת לנו. אני מראש מודיע לך שאין לנו תשובות כי אנשי המקצוע לא נמצאים. יש לך   

 דקות. תבדוק את  10 –דקות , תגיד מה שאתה רוצה אם חברך ידברו זה יורד מה  10  

 דקות. 10החוק . מרגע השמע הקונג   

 

 דקות על כל נושא. 10  ריצ'רד:

 

 להמשיך בבניית היכל התרבות –9 הצעה לסדר יום של ריצ'רד  6עיף ס
 

יא מכתב של מאיר בלעיש סגן מ"מ ראש העיר הכותב לידי ריצ'רד פרס: ראני רוצה להק  ריצ'רד:

נבצר ממני להשתתף היום בישיבת מועצת העיר מאחר והגעתי בשעות אחר הצהריים לאילת לחזק את 

מקביל לפני שנסעתי ראיתי את סדר היום ולא הופיע בו כל עניין היכל העובדים משתתפי המחוזיאדה. ב

התרבות. אני מבקש להבהיר מעל לכל ספק אם הייתה מתקיימת היום הצבעה בישיבת מועצת העיר בנושא 

היכל התרבות הייתי חוזר מאילת לבית שמש בטיסה. אני מחזק את ידך ורואה עין בעין את קיום המאבק 

חיוני כמו בכל עיר מתוקנת ויחד עם זאת רמת חשיבות  ציבוריכל התרבות כמאבק ית ההצודק למען בניי

להלחם למען השלמת בנית האצטדיון כדורגל העירוני וגיוס המשאבים הנדרשים לסיום האתר. אני קורא 

ומציע לכל חבר מועצה , על מועצת העיר לתמוך בגילוי לב בשעת האמת להצביע בעד בנית היכל התרבות 

 ען תושבי העיר היקרים.למ

על בניית היכל התרבות בבית שמש. היכל תרבות תוכנן אדוני ראש העיר מליאת מועצת העיר החליטה 

במשך שנים רבות ובתחילת הקדנציה ברוב קולות מוחלט אושר על בניית היכל התרבות פה בפסגות 

נותן ₪ מיליון  11נותנים משרד השיכון ₪ מיליון  ₪15. מיליון  32השבע. תקציב היכל התרבות הוא 

וף דצמבר הוציא הגזבר אריה ברדוגו  מכתב הפסקת ס. לצערי בעיריית בית שמש₪ מיליון  6מפעל הפיס 

עבודה לקבלן. אתה והדרג המקצועי: אתה , מיקי גסטירט, המהנדס , מנכ"ל העירייה והגזבר ניהלתם משא 

הוא  15.5 –ומתן עם הגזבר שאתה משקר משקר את הציבור במצח נחושה וסימת איתו את הסיפור שב 

שלום שלו. זאת אומרת שסיפרת בישיבת התקציב ובמליאות אחרות סיפורי  היה צריך לקבל את הצ'ק לת

 ת לקברים בהיכל ונבדיה שאתה בוגד. למה בדיה ? יצא מכתב של רשות העתיקות שקובע שאין התכ
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ם  אחריולצערי , למרות שביקשת ממני אתה ומשה מונטג ₪. מיליון  1.5 –התרבות. החפירות האלו עלו כ 

יחד עם הרב קופציץ , הרב פינקל שהשגתי את אישורם לבנית היכל התרבות , עשית אתה יחד אם אתרא 

קדישא הכל כדי לעצור את הבנייה אני רוצה להגיד שנמצאו , כביכול , ע"י אתרא קדישא עצמות. באותה 

ר חיזקי הזדמנות קראת בבהילות לגזבר ולמהנדס שבאו לפגישה אתן בשטח היכל התרבות כשהבחו

זה עצמות. אני טוען  שבידיתם  –מאתרא קדישא מציג את עצמות לגזבר והגזבר מצלם ואתה אומר להם 

ראיות, אני אומר לך ראש העיר אחרי הישיבה אם תתקבל החלטה אחרת בנושא יש לזה לגורמים אחרים 

: "אדוני הגזבר , לבדוק את הנושא. יותר חמור מכך , בישיבת התקציב לפני חודשיים שאלתי את הגזבר

ענה לך הגזבר  ברוב יושרו " אני לא  .תה היית בהיכל התרבות וראית עצמות , אתה יכול להעיד על כךא

מהנדס וגם אחרים לא  שגם ארכיאולוג אדוני ראש העיר אני רו"ח ולכן אני לא מחווה את דעתי" אני מניח

למה לא ה לא נלקחו לרשות העתיקות ? יכולים לחוות דעה. אם אכן נמצאו עצמות בהיכל התרבות , למ

שהו לא המשיך את התהליך ? אבל ,  מצאת לנכון במעשה שלך היום ינלקחו למעבדה לבדיקה ? למה מ

המחוז שדרשה שיקויים דיון בנוכחות אנשי  תשהגזבר והמהנדס לא פה וזה ביזוי החלטה של מנהל

בד, אני חושב שיכולת , אדוני ראש העיר המקצוע כי אם אתה דאגת שהם לא יהיו פה יהיה לזה מחיר כ

לעצור את בנית היכל התרבות ולא לספר לתושבים. למעשה התקציבים של היכל התרבות מחולקים ע"י 

מפעל הפיס באמצעותך יחד עם בנבניסטי בצורה מסודרת לפרויקטים אחרים. אדוני ראש העיר, היכל 

בית שמש לא וותר לך לא ניתן לך ואנחנו נמשיך התרבות זה הסמל של עתיד בית שמש החופשית. אנחנו כ

עם המאבק הזה עד הסוף. כי אתה רוצה לקבור את עתיד העיר החופשית, אני שהיתי איתך בחלק מהזמן , 

אני מצר על כך ואני מתביש שאתה מסוגל לשקר לתושבי העיר בצורה כזאת.אני מצפה מכל חברי מועצת 

אני רוצה מהגזבר ומהמהנדס וממך עכשיו תשובות מקצועיות כדי העיר להצביע בעד בנית היכל התרבות. ו

לאפשר לנו הצבעה חוקית בנושא כי אתה שיקרת את העיר ורק הם יכולים לתת לנו את הנתונים האלה. 

 לכן מנעת  מהם להיות כאן היום , מנעת מהם להיות כאן היום. 

 

 טוב.מנעת מהם להיות כאן היום שישמע  ראש העיר:

 

 אני רוצה לדבר. גם מוטי:

 

לא , לא. העשר דקות שלו תמו . הוא הגיש את הבקשה. הוא עשה את מלא הפוליטיקה ,  ראש העיר:

 אנחנו עוברים להצבעה.  

 

 גם אני רוצה , מה הקשר. מוטי:

 

 אני רוצה להעלות להצבעה אם דנים על ההצעה . ראש העיר:

 

 .דיוןאין הצבעה לא היה  מוטי:

 

  כולם כאן בעד היכל התרבות כולל ראש העיר , עכשיו ההצבעה האם אנחנו  קודם כל ראש העיר:

 מקיימים דיון עכשיו או לא.  

 

 לדבר אחר כך להגיד ..... אתה נתת לו לדבר קודם כל. אתה לא יכול לתת לו מוטי:
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קיים דיון או לא צריך לעשות : הוא הגיש את זה ועל פי חוק מותר לו לדבר. אם אני רוצה שנראש העיר

 ועובר להצבעה. ,  לבוא מוכן  הצבעה כי אני רוצה

 

 : אתה לא יכול לעבור להצבעה.מוטי

 

 : לא התקבלה החלטה אם לדון בזה.ראש העיר

 

 שלום לרנר: אנחנו רוצים לדון בזה.

 

 לא.  ו: אתה רוצה לדון?  אני צריך לאשר אם לדון אראש העיר

 

 לא יכול לקבל תשובה באיזה סטאטוס נמצא בית התרבות?מדוע הציבור  מוטי:

 

 היה פה הגזבר ומהנדס העיר.יראש העיר: אני אענה על כל השאלות כולל בפרוטרוט כולל צילומים כש

 

 : הם לא רוצים ועדה אז אני ניגש להצבעה.ראש העיר

 

טה של חבר מועצת : מי בעד להביא לדיון את בית התרבות לפי הצעת ההחלהצעת החלטה –ראש העיר 

 העיר ריצ'ארד פרס?

 

 מי בעד?

   9 – נגד)ריצ'ארד, מוטי,לרנר, פרידמן, נתן, אירית(       6 – בעדהצבעה: 

 החלטה9  מועצת העיר החליטה לא לדון בנושא בית התרבות.

 

 

לקיים דיון בנושא מעבר העירייה לקניון  –הצעה לסדר יום של ריצ'ארד  – 7סעיף 

 נעימי9
 

 דקות. 10: ריצ'ארד, יש לך רראש העי

 )נאמרו דברים ע"י ריצ'ארד ואי אפשר להבין משום שהשתמש במיקרופון נייד(

 

מיליון  30שמש, החליטה בהתחלה לקחת -עיריית בית ,: אדוני ראש העיר, מליאת מועצת העירריצ'ארד

יין העירייה יבנה הלוואה שמשרד הפנים לא אישר, לצערי למרות הכל, למרות שהייתה ועדה וקבעה שבנ

על אגף הרווחה החליט ראש העירייה וסיבותיו עימו ללכת על בניה על קניון נעימי. ואני אומר קניון נעימי 

בנין העירייה. מעניין למה? בעיתון  הת שקניון נעימי יהיאז, אדוני ראש העיר החבטכרעוד בטרם היה מ

יה. זה חמור ונדון במקומות הנכונים. החליטה "קרן אור" פורסמו מודעות של נעימי עם הלוגו של העירי

העירייה לעבור לקניון נעימי. אני אמרתי לא יעלה על הדעת שעיריית בית שמש נמצאת עם מענק איזון 

 5-הנחות בארנונה תלך למבנה, תשכור בניין ב₪ מיליון  26הנחה בארנונה,  ₪26%, מיליון  58של 

 ין לא אושר, לא יעלהיתקציב, והתקציב שלך עד 60%ד על לשנה, כשאתה מקצץ בתקציב ועוב₪ מיליון 
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על הדעת שאנחנו נבוא לבניין שעדין לא קיבלנו היתר, יש קומה אחת עם היתר וקומה אחת בלי היתר, מה 

יעשה הציבור שבא לפה? הוא יודע שמותר לו להיכנס לקומה הזו כן, ולקומה הזו לא, איך יכול להיות 

 ירייה שאמורה לאכוף את החוקים של הבניה, נכנסת בעצמה למקומות שלא מאושרים.שהע

אדוני ראש העיר, אני רוצה לדעת אם יש תוכניות חשמל, האם יש תוכנית איכלוס לבנין והיא מאושרת? 

 תוכנית מיזוג, האם יש תוכנית מיחשוב, טלפוניה? כל זה אין. יש האם 

שלך בועדת מכרזים יש שלוש הצעות של כב שהקבלן שם פה ציוד חמור מכל הביאה העירייה לידי מצ

ולא בוצע מכרז. הקבלן שם פה את הציוד על אפך וחמת, איך זה יתכן? אני טוען שעיריית ₪  140,000

 בית שמש צריכה לעבוד ושלמש דוגמה לתושבים.

ביא אותנו למליאה אני חושב שהמקום מנקר עיניים. אתה הרסת את המרכז המסחרי בהחלטה שלך, אתה מ

פעמיים כשאין פה עובדים בכלל. אגב, אני שומע אין פה עובדי עירייה. עכשיו, מעניין, שמעתי שהעובדים 

ומברך את העובדים , אבל  ושרשהתנגדו פתאום אומרים לזה כן. מה קרה? נחתם הסכם קיבוצי? אני מא

על הסכם קיבוצי כדי לאפשר  לא חשוד בעיניך בשנת בחירות אחרי שנתיים משא ומתן שאתה חותם

 להיכנס לכאן, מעניין למה העובדים הסכימו להיכנס? לעובדים 

 5אני רק מציע, אדוני ראש העיר, מה יקרה בעוד שנתיים? עוד פעם נחפש בניין להשכרה? במקום תיקח 

 פעמיים, תבנה בנין ואנחנו נכנסים לבנין מפואר ומסודר ששייך לנו.₪ מיליון 

 

 ף לישיבהמונטג הצטר *

 

 אני מבקש ממך אדוני ראש העיר, לעצור.....

 

 בניין בקניון נעימי זו ההוכחה הכי גדולה של השחיתות שמתנהלת ה: אני חשוב שלרנר

 בבית שמש .

 

 רף אליו.ט: אני מצמוטי

 

על ₪ מיליון  20אין שום היגיון שהעירייה שנמצאת בגרעון ואין לה כסף לשום דבר, מבזבזת  לרנר:

ת מבנה ורהיטים. עכשיו אני נמצא פה כמו בגיהינום בחדרים. לא אכפת לי שתשב שם כמה שכירו 

 חודשים, אבל מה יהי על זה שיבוא אחריך?  

בזבזת על בית ₪. מיליון  7אנחנו חייבים לעשות שינוי גדול. אתה מבזבז מה שדובר קודם  

השלט עיריית בית שמש, אני זה ששמת את ₪. מיליון  20התרבות וקברת אותו, פה אתה מבזבז  

חושב שרצית להגיד לכולם, פה יש עירייה מושחתת שלא אכפת להם. שהכסף של הציבור הפקר,  

 ₪..... 250,000תנועות נוער אתה נותן  

 

 דקות לכולם, זמן זה זמן. 10זמנך תם, עכשיו צריך לעבור להצבעה  ראש העיר:

 

 דקות. 8-: הוא עצר במוטי

 

 נתנו לו לדבר. ניגשים להצבעה.: אנחנו ראש העיר

 

 מי בעד לדון לפי בקשתו של חבר המועצה ריצ'ארד פרס, בנושא המעבר לקניון נעימי. – ראש העיר
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 מי בעד? 

 .10 –)ריצ'ארד, מוטי,לרנר, פרידמן, נתן, אירית(   נגד  6 –הצבעה: בעד 

 נעימי. החלטה9 מועצת העיר הורידה את הנושא מעבר לקניון

 

 .אירית עזבה את הישיבה*  

   

: אני רציתי לדבר ולהציע הצעה לסדר, כאן למליאה על תופעה חמורה ביותר שמתרחשת עכשיו פרידמן

בכלל בציבור החרדי, בתוך חלק קטן בציבור החרדי שתוקף חיילים חרדים ולא מאפשר להם להיכנס 

גינוי, אני רוצה להצביע כאן על גינוי על התופעה לבתי כנסת, ולא למניינים. אני רוצה להעלות לסדר ל

מצא כאן איתנו והוא מוכן לספר לכם את החוויות שלו מהחודש נהמבישה, יש פה חייל בצבא קבע חרדי ש

 האחרון.

 אני חושב שקצת כבוד לבן אדם, כבן אדם קודם כל, אנו צריכים להצביע על גינוי.

 

 גנה פה כל גילוי אלימות בנושא, כולנו נגד האלימות.כל חברי מועצת העיר בית שמש מ ראש העיר:

אומר משה מונטג בצדק כי מי שמרים ידיים או מי שמתנהג באלימות הוא שוליים בחברה גם       

 בחברה החרדית. אין לרומם אותו, אנחנו מגנים אותו פה אחד.      

 

 9 הסכמי זכות שימוש והסכמי הקצאות קרקע לעמותות49סעיף 
 

יש לי הערה, אני מבקש כשמוצאים פרסומים להתנגדויות, שלא יפרסמו ב"שוס הדרך" אף אחד  :פרידמן

 לא קורא את זה לא מהעיר הישנה ולא מהעיר החדשה.

 

 : למה?ריצ'ארד

 

: יש פה הקצאה שקשור לציבור החרדי, לעשות פרסום "בשוס" אף אחד לא יראה את זה. וכן פרידמן

ים של העיר הישנה שיפרסמו בעיתון של העיר הישנה והקצאות ההיפך, הקצאות שקשורות לאזור

 שקשורות לעיר החדשה שיפרסמו בעיר החדשה  . לא יתכן, לא הגיוני לעשות את הדברים כך.

 

" זה החוק מחייב, ארם-ם בעיתון "אלג: מבחינתנו מה שקובע זה לשון החוק, אדם יכול לפרסם ראש העיר

 היועמ"ש יכול להגיד עוד מילה.

 

: פרוטוקול ההקצאות האחרון שאתם תיראו אותו , קיבלנו החלטה שכל הקצאה תחייב את עו"ד גסטוירט

המבקש לשים שלטים על המגרש עצמו וכן לכתוב מכתבים לשכנים ואנחנו חושבים שזה ייתן מענה יותר 

 טוב.

 

ייתם צריכים : השאלה ליועמ"ש, אני יודע שאת מה שאמרת עכשיו ידעת על זה מזמן, ואת זה המוטי

 לעשות מזמן בנושא של הפרסום.

 

 : זה חוקי, אנחנו רוצים לעשות מעבר.יועמ"ש
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חודשים לפני בחירות אפשר לתת הרבה  5-אתה יודע ש יחודשים לפני הבחירות. ומיק 5: אנחנו מוטי

לסדר היום יש  .היוםעלות לההטבות להרבה ציבוריים. וזה לא סתם עולה היום. אני חושב שלא היה צריך 

פה התנקמויות של משה  אבוטבול בעמותות, אחרות היו אמורות להיכנס לפה ולא קיבלו לדוגמא: "אש"ל 

משיח" שהוא מתבטא בבריונות כלפיו. אתה, אבוטבול, מתבטא בבריונות כלפיו. אתה, לאוכלוסיה של 

 ל בזה?ש"ס שנלחמה עבורך ואתה היום מקבל משכורת בזכותם. אתה מזלז

 

: אתה תאמר דברי אמת, מי שהוריד את "אש"ל משיח" זה אתה והחברים שהביאו הצבעה עם ראש העיר

שיו אנחנו מחזירים את זה בזכות שזה בא לועדת כמאיר בלעיש, לא תשקר! אתה הורדת את זה ע

ורדת את ההקצאות ויהיה פרוטוקול. אז אל תשקר בפני עיתונאים לפחות תגיד את האמת שאתה וחבריך ה

שאני לא אקשיב  ? ה מסדר היום. כל מה שהורדת יחזור לפה גם משיח וגם חב"ד, מר ריצ'רד מה חשבתז

אני  –לנתן שביקש ממני שאני אעזור לחב"ד? נתן ביקש, אני אכבד את זה. הוא מבקש "אש"ל משיח" 

לקבל ממך הוראות  אכבד את זה, אני לא חייב לשמוע רק ממך ריצ'ארד,  איך אמר ההוא מזמן "הפסקנו

במליאה הבאה זה יבוא  ,ריצ'ארד" יש עוד חברים טובים שרוצים, אם הורדתם למשל את קרן בית שמש

כי אנו מכבדים את "קרן בית שמש " למרות שיו"ר הפורש כאן, אנחנו עושים את זה כי הקרן עושה 

אמת ולא לסלף. בלדבוק  ךנחזיר. מוטי כהן כמועמד לראשות העיר, עלי –עבודה נהדרת. מה שהורדתם 

 הכל ירד בגללך.

 

 : ההבדל ביני לבינך הוא משה, מאד מהותי אני אף פעם לא משקר ואתה תמיד.מוטי

 

 : אתה שיקרת בזה שאמרת שאני הורדתי את זה, אתה הורדת בחתימת ידך ראש העיר

 

 : משה, אחת התקלות שלך היא שאני מקליט את המליאות.מוטי

 

 יעת ש"ס התנגדה למה שהבאתם אז. יש פרוטוקולים.: מצויין, סראש העיר

 

: לך יש פרוטוקולים לי יש הקלטות, איך שאתה ומאיר בלעיש שיתפתם פעולה אני התנגדתי בכל מוטי

 תוקף, להוריד את זה אני אמרתי להוריד רק את ההקצאה ברח' הנשיא.

 

זה עד תאירך זה, לא לשקר,  : לא! אתה חתמת על כל הדף, להוריד את כל ההקצאות מתאריךראש העיר

 אתה רגיל להגיד את אמת אל תשבור את המסורת.

 

: אני התנגדתי, אני הייתי בין הבודדים שהתנגדו לזה, וזה מוסרט, מיקי אני פונה אליך, זה שוחד מוטי

בחירות מה שקורה פה. ואתה חייב לעצור את זה, זה הטבות שהוא נותן באופן עקבי, תמיד לאותו  ציבור, 

 ז אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .א

 

: אני רוצה להצטרף, לדברי של מוטי, אתה השתמשת בניגוד לחוק בהחלטה הזאת, היועמ"ש אמר לי לרנר

 שהיא לא חוקית, היא לא היתה חוקית.

 

 : אז למה חתמת?ראש העיר

 

 15.../   לרנר: לבדוק, אמרתי באותה הישיבה שאני מתנגד להחלטה, אמרתי במפורש.
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 : אתה לא יכול להצביע נגד דבר... זה פרדוקס.ראש העיר

 מצד אחד אתה חותם מצד שני אתה... תחליט 

 כולם זה דו שיח את ריצארד נשמע 

 

 : תן לו לדבר!ריצ'ארד

 

: בזמנו, מאיר בלעיש עשה תרגיל מלוכלך, בניגוד לחוק כל ההחלטה לא היתה  חוקית, אני לא יודע לרנר

 ומר את זה עכשיו, חוץ מזה זייפתם את הפרוטוקול.למה היועמ"ש לא א

אני חייב להתנגד לוועדת ההקצאות למרות שאני לא בקי בכל אחד מהם וכו' ואני יודע שבדרך כלל הולך 

 לפי שחיתות, אז אני מניח שגם  פה זה מושחת אז אני אצביע נגד.

 

ורת על התנהלות של ועדת ההקצאות, : אני הנחתי כיו"ר ועדת הביקורת את מבקר העירייה לקיים ביקנתן

אני הולך לבקר את זה באופן אישי, יש ליקויים חמורים של בהתנהלות הועדה, הודעה פועלת על פי 

הנחיות שלך, לראיה לפני חודשים הבטחת שסוגיות מסוימות יעלו למליאה ולא עלו במשך חודשיים ימים. 

תכל בפרוטוקול גם אני וגם שלום ואני חושב גם זה משלים את מה שמוטי אמר לגבי אש"ל משיח. אם תס

מוטי לא התנגדנו באופן גורף לכל ההקצאות, רצינו לפצל באופן ענייני, אתם אלה שתמכתם באופן גורף 

בפסילה לכן המעשה לא חוקי, יש כאן חוות דעת של היועמ"ש, שיושב כאן מולך, שכל המהלך הזה היה 

 בעייתי מבחינה חוקית.

 

 לם יובאו לאישור במליאה הבאה.: כוראש העיר

 

 הבטחת לפני חודשים.  נתן:

 

 : לא היתה בשלות.ראש העיר

 

 : ההתנהלות של המנכ"ל הזה.... פה נטיל עליו את הביקורת.נתן

 

 אתה לא יכול לדבר על המנכ"ל, הוא מקצועי הוא עו"ד. ראש העיר:

 

לא הגיע. אין לי שום  –ות וקניון נעימי ועדת הביקורת האחרונה זומן גם המנכ"ל לגבי ועדת ההקצא נתן:

 אמון.

 

 : דבר על הקצאות מה קשור נעימי?ראש העיר

 

נתן: אני חושב שועדת ההקצאות מתנהלת בצורה לא חוקית, יש ליקויים חמורים בוועדת ההקצאות, מכוון 

ון שאני רוצה שהביקורת תהייה ממאוד מקצועית לכן לא רוצה להאריך כרגע, אני מכבד את שלטי

הביקורת כי אני מאמין שהוא עושה עבודה טובה אבל יחד עם זאת אין לי שום אמון בהקצאות שעולות 

 למליאה ולכן אצביע נגד.
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הטלת דופי ביושר שלי , אני מציע לך אדוני ראש העיר, שמור על הפה ש: אני ישבתי בשקט כריצ'ארד

 שלך.    

 

 לי. : באיזה קטע תזכירראש העיר

 

 אמרת "שקרנים אתה ומוטי" ריצ'ארד:

 

 : אל תמציא דברים.ראש העיר

 

 בי דופי. ת: היטלריצ'ארד

 

 דבר על ההקצאות. ראש העיר:

 

 אתה ישבת ואסור לך להיות שם. –: בועדת ההקצאות האחרונה ריצ'ארד

 

 : נדמה לך, למה לך מותר ולי לא, אתה ישבת, מוטי ישב אני לא פחות.ראש העיר

 

 : תן לי לדבר בריון ואל תפסיק אותי.'ארדריצ

 

 : אל תקרא לי בריון, תחזור בך.ראש העיר

 

 אתה לא תפסיק אותי, אתה ישבת בהצבעה כשאני ישבתי כמערער.  ריצ'ארד:

 

 ואני מערער על מה שערערתם. ראש העיר:

 

ת והיא אסורה על לך כראש העיר, בניגוד למה שאמרת לי מיקי, הוא ישב והישיבה הזו מוקלט ריצ'ארד:

 פי חוק. כי ראש העיר לא יכול להתערב בהחלטות ועדת ההקצאות ולדבר בפניה. 

 דבר שני השם שלך לא יכול להופיע בפרסומים וזה חוק וזה עברה על חוק התעמולה בשנת הבחירות.

לכן  ואין פה –ספח של הניסוח ואתה אמרת שמההקצאות הבאות זה יהיה נהיתה החלטה שיהיה צירוף של 

 תוריד מסדר היום.

 

: אני הייתי בפתיח של הישיבה, ביקשתי שיזרזו את ההחלטה, מותר לי לבקש את זה. אני לא ראש העיר

פחות ממך אם חבר מועצת עיר מערער ואם למאיר מותר ולמוטי מותר, הגעתי לועדה לזרז לקבל החלטות 

 שנמרחות .

 

שות ואתם צריכים לזכור שנוהל הקצאות ארוך ועדת הקצאות מטפלת בהכי הרבה בק עו"ד גסטוירט:

עברו לפחות שני דיונים בועדת ההקצאות וזה הדיון השני שומסורבל. אתם מביאים להצבעה עמותות 

 במליאת מועצת העיר, לאחר אישור המליאה חתמנו איתם על הסכם ומביאים את ההסכם לאישור.

 ים בועדת משנה להקצאות.עיש כמה פרוטוקולים שתקו
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שמענו כמה משפטים על כל מיני מסמכים שעושים אותם לחוזה הקצאות או כל מיני צורות  ארנרייך:

 בנושא פרסום.

כל נושא שרוצים לעשות שינוי ודרישתנו ברורה שלא יעשה שום שינוי בנושא הקצאות עד שלא יעשה 

 על זה דיון רציני לפחות עם חברי מועצת העיר.

 

 שרו מה שאנחנו נביא.א: אתה טועה, הסמכות היא שלנו אתם תטעו"ד גסטויר

 

 ארנרייך: אז תביא להצעה אנחנו.....

 

יראו אם הדברים רלוונטים. ישעיה, הדברים ברורים,  .נו בזהו: כשיגיע הפרוטוקול בהנהלה ידראש העיר

 במליאה ודאי.זה מגיע קודם כל להנהלה ואתה רשאי בהנהלה לגבי ההחלטות שלא מתאימות לנו. גם 

 

 : מועצת העיר מאשרת את ההסכמים בין העירייה לעמותות כמפורט להלן: הצעת החלטה –ראש העיר 

 

 580519791ע"ר   –פנים מאירים  .1

 580036275ע"ר  –מוסדות ביאל"ה חלקת יהושוע  .2

 580461457ע"ר  –מוסדות וויזניץ מאנסי בית שמש  .3

 580359453ע"ר  –למען תורה לשמה  .4

 580511525ע"ר  –תורה אביר יעקב בית שמש  קהילת בני .5

 580531218ע"ר  –חסד ברמה ל"נ מרדכי ושרה ניסני ז"ל בית שמש  .6

 

 מי בעד?

 )לרנר( 1 –נמנע  )ריצ'ארד,נתן, מוטי(  3 –נגד     10 –הצבעה: בעד 

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

 

 הישיבה נעולה.

 

              רשם: דוד סיטבון   

 

 

_____________                                          ____________ 

 דוד סיטבון                                                  משה אבוטבול     

 מרכז הישיבות                                                  ראש העיר  
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