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  23.11.09 מיום 14' פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס
  

  
  ראש העיר -  מר משה אבוטבול  :נוכחים
  מ ראש העיר" סגן ומ-  מר מאיר בלעיש    
   סגן ראש העיר-  מר שמואל גרינברג    
   סגן ראש העיר-    מר דוד וינר    
   חבר מועצת העיר-  מר יהודה מדיזאדה    
   חבר מועצת העיר-    מר ראובן כהן    
   חבר מועצת העיר-    מר מוטי כהן    
   חבר מועצת העיר-  מר ישעיהו ארנייך    
   חבר מועצת העיר-   מר משה מונטג    
   חבר מועצת העיר-  מר מרדכי דירנפלד    
   חבר מועצת העיר-    קי אדרי'מר ג    
   חבר מועצת העיר-   מר אלי פרידמן    
   חברת מועצת העיר-  ד אירית מרציאנו"עו    
   חבר מועצת העיר-    יתמר נתן שטר    
   חברת מועצת העיר-   סטלה ולטר' גב    
   חבר מועצת העיר-  נקו'מר אלכס שלפצ    

  
  

   חבר מועצת העיר-   רד פרס'מר ריצ  :חסרים
   חבר מועצת העיר-   מר שלום לרנר    
   חברת מועצת העיר-   אילנה ירחי' גב    

  
  

  ל העירייה" מנכ-   ד מתי חותה"עו  :משתתפים
  ל העירייה" סמנכ-    בוןמר דוד סיט    
   יועץ משפטי-  ד מיקי ברקוביץ"עו    
   יועץ משפטי  -  ד מיקי גסטוירט"עו    
   מבקר העירייה-    מר יעקב דהן    
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  :על סדר היום

  
  .דברי תורה .1
הודעה עת התפטרותו של חבר המועצה מר יהודה מדיזאדה מחברותו במועצת העיר והצטרפותו  .2

 .של מר יגאל חדד למועצת העיר
 .אישור פרוטוקול ועדת כספים .3
 .18 – ו 17' אישור פרוטקולים ועדת תמיכות מס  .4
 . תלונות הציבורבאישור מינוי של מבקר העירייה כנצי .5
 .ה"אשכול הפייס ופסג,  אישור גובה דמי שכירות באולמות ספורט .6
 .שינוי בהאצלת סמכויות לחברי מועצת העיר .7
 .אישור חברות בועדה המחוזית .8
 .ס"אישור שינוי הרכב הנהלת המתנ .9

 .אישור שינוי הרכב ועדות העירייה .10
 .דתות למועצה הדתיתאישור מומלצי שר ה .11

  
  

   .14' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס  :ראש העיר
  

  ויינר יוצא •
  

  .לפני דבר תורה אנחנו רוצים להודיע הודעה קצרה  :מוטי
  

  .קיבלנו את הזימון לישיבה הזו ביום חמישי האחרון בשעות הערב  :נתן
  . כולל כל הגורמיםול משרד הפנים ב כולכת שעות מזימון המליאה ראש העיר קיבל מ4-לאחר כ  

שלחנו את . אתה קיבלת למחרת בבוקר אבל שלחתי לפקס ביום חמישי בערב ויש אישור של פקס 
ההודעה לכולם מטעם שבעה חברי מועצת עיר מהאופוזיציה ביקשנו לדחות את המליאה מנימוקים 

 בניגוד לחוק זו עילה חד לדיון  נשלח אלינו לעיוןלא כל החומר שעולה היום , שונים ובינהם 
הנקודה השניה שבגינה ביקשנו זה בהעדרות חלק .  משמעית ברורה ומוצדקת לבקש דחית המליאה

ויש לנו  בזה שיהיו נוכחים כאן והינו רוצים , מחברי המועצה שעינינם עולה  במליאה הזאת 
ואנחנו לא רואים כל  ישנה ישיבת מליאה בעוד יומיים ,הנקודה השלישית. לקיים אתם דיון מקדים

בות שיש לנו עינין בהם ו הסוגיות קריטיות וחש.סיבה לעשות מחטף ולהקדים ישיבה כלשהיא
 היו לנו ,הנקודה הרביעית והחשובה ביותר. מאוד מאוד לכן לא ראינו מקום לישיבה הנוספת הזאת

כדי להעלות  מאוד השגות לגבי מה  שעולה במליאה היום ורצינו לפנות לגורמים בשלטון ההרב
יקשנו ך באך מכיוון שאתה ביצעת את הדיון הזה בצורה של מחטף לא הותרת לנו זמן לכ, השגותנו

קיבלת מכתב ממשרד . עשינו את זה באופן חוקי פינינו אליך ופינינו למשרד הפנים. את הדחיה
  של הפנים בו הוא דורש ממך לנהוג על פי חוק ומבחינתו שבמידה שאנחנו נעתור כל ההחלטות

אם יש לך רוב היום , לכן אני פונה אליך ומבקש שתהייה לך גדלות רוח . בוטלויהמליאה הזאת 
שתי חלופות או שאתה מגלה אחריות ודוחה את . בעוד ארבעה ימים, לך רוב בעוד שבועיהיה 

  . הבא שלנוהערוץ מבינים מה נוהישיבה ונענה לפניה של שבעה חברי מועצה ואם לא א
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 בבוקר בפגישה אקראית עם מוטי ליד סופרזול 11.00 מכתב ביום שישי  בשעה יקיבלת  :ראש העיר

מזל שפגשת  , אין פה אף אחד במשרד17.00 - 16.00אנחנו ביום חמישי כבר בשעה , ברק  
   ,  י שבעה חברים לצערי"קיבלתי מכתב ע. אותי  אחרת  הינו ידועים מזה רק ביום ראשון  
   לו המכתב היה מנומק יכול להיות שהיתי שוקל את.המכתב לא  נומק ולו בסיבה אחת                    

  .מטחן לא קיבלתי את המכתב.                      הדברים
  

  ".קבלתה"י אותו עם אני שמת    :מוטי
  

אם היה פונה אלי ואומר לי מה הסיבות , את המכתב הזה לא ראיתי ויוסף טחן לא פנה אלי  :ראש העיר
התיעצתי עם היועצים המשפטיים של העירייה שהם נר  , הייתי שוקל את זה , החוקיות שלו

דים על  לכן אני לא רואה כל סיבה הגיונית לדחות בפרט שיש לנו דברים שעומ, לרגלי
  .קדם הלאהתהפרק וחייבים לה

  

 .קי אדרי'ג, מוטי כהן, אלכס, סטלה ולטר, אירית מרציאנו, נתן שטרית : עזבו את הישיבה •
  

  .אנחנו ממשיכים את הישיבה  :ראש העיר
  

  דבר תורה: 1סעיף 
  

  .י מר יהודה מדיזאדה"דבר תורה נאמרו ע
  

ברותו במועצת העיר והצטרפותו ח מדיזאדה מ הודעה על התפטרותו של חבר המועצה מר יהודה2סעיף 
   ________________________________________________ של מר יגאל חדד למועצת העיר

  

  .נמסרה ההודעה על התפטרותו של יהודה מדיזאדה •

  "הצהרת אמונים"מר יגאל חדד חתם על  •
  

היקר יהודה מדיזאדה  על שנים ר היוצא את ידידנו מאת המש, ראשית, ךאנחנו רוצים לבר  :ראש העיר
  .רבות של עשיה למען הכלל והפרט

 הן בנושאים של , הן בנושאים של תרבות תורנית,נושאים של עיריית בית שמשבהן   
אז , ארנונה והן גם כן בתחומים פרטים של בית התמחוי שעזר שנים רבות לאלפי אנשים

אנו רוצים לברך אותך על כך  בשמי בשם עיריית  בית שמש בשם תושבי בעיר בית שמש  
למשמר , השנים היפות שתרמת למעננו ומאחלים המשך עבודה פוריה בכל אשר תפנהועל 

  .יגאל אנו מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה מרובה בכל  העינינים, החדש
  

  .חברי מועצה מצטרפים לברכות •
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   אישור פרוטוקול ועדת כספים :3סעיף 

  
  .יורד מסדר היום בגלל בעיות טכניות

  
  15 , 17'  אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס4סעיף 

  
  .הפרוטוקולים דנים בעמותות הספורט וקמחא דפסחא  :ראש העיר

  
  .18 , 17' עצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת תמיכות מסמו  :הצעת החלטה

  
  ?מי בעד

  .ם פה אחד מאשרי– בעד  הצבעה  
  .עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העירמועצת ה  :החלטה

  
   תלונות הציבורב אישור מינוי של מבקר העירייה כנצי5סעיף 

  
  . תלונות הציבור המליאה צריכה לאשרבעל פי החוק מבקר העירייה משמש כנצי   :ל"מנכ

  
  . תלונות הציבורבמועצת העיר מאשרת את מינויו של מבקר העירייה מר יעקב דהן כנצי  :ראש העיר

  
  ?מי בעד

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

  
  ה "אשכול הפיס ופסג, אישור גובה דמי שכירות באולמות ספורט: 6סעיף 

  
  אשכול  , מועצת העיר מאשרת את גובה דמי השכירות באולמות ספורט: הצעת החלטה  -ראש העיר

  י  "מודגש שהגדרת בית ספר הכוונה גם לבתי ספר המופעלים ע) ב"מצ(ה "                     הפיס ופסג
  .                     עמותות

  
  ?מי בעד
  . פה אחד מאשרים–בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת החחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  

/...                                                                                                                  5  
  
  
  
  



  ד"בס
  
  
  
  

  

_________________________________________________________________________________  
  

 02-9909888.  פקס02-9909807/8.  בית שמש טל5. ד.מרכז מסחרי ת

עיריית 
 שמש-בית

  
  אישור שינו בהאצלת סמכויות לחברי מועצה : 7סעיף 

  
טרותו של מר יהודה מדיזאדה והצטרפותו של מר יגאל חדד הסמכויות יהיו בעקבות התפ  :ראש העיר

  ומר יגאל חדד יהיה ממונה  ,  תתורני תרבות מר ראובן כהן יהיה ממונה על תיק: כדלהלן  
  .                    על תיק חינוך תורני

  
ראובן כהן יהיה מר : ת כמפורט להלןיואצלת סמכוהמועצת העיר מאשרת : הצעת החלטה  -ראש העיר

  .על תיק חינוך תורניממונה ממונה על תיק תרבות תורנית ומר יגאל חדד יהיה     
  

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

  
   אישור חברות בועדה המחוזית8סעיף 

  
  .ת מינויו של מר משה מונטג כחבר בועדה המחוזיתמועצת העיר מאשרת א: הצעת החלטה  -מועצת העיר 

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

  
  

  ס"אישור שינוי הרכב הנהלת המתנ: 9סעיף 
  

  :הלןס בבית שמש כמפורט ל"מועצת העיר מאשרת את הרכב הנהלת המתנ: הצעת החלטה   -ראש העיר 
  

   נציגים מהסוכנות היהודית2     מרדכי דירנפלד    רונית רענן
  סים" נציגי החברה למתנ2      חנוך דרנגר    ראובן הדנה
  ילנה פרוקולוב    עוזי קלדרון

   נציגת ויצו–גפן פנינה     הוד גדנקן
  

  ?מי בעד
  

  .בעד מאשרים פה אחד   -:הצבעה
  .ירמועצת העיר מאשרת  את הצעת ההחלטה של ראש הע  :החלטה
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   אישור שינוי ועדת העירייה– 10סעיף 
  

 .  : מועצת העיר מאשרת את השינויים בהרכב הועדות כמפורט להלן  :הצעת החלטה   -ראש העיר 
    : ההנהל

  שלום לרנר  :     יוצאים
  קי אדרי'ג      
  אילנה ירחי      

  
  יגאל חדד :      מצטרפים

  
   חבר –יגאל חדד     :כספים.2

    מ" מ–ראובן כהן       
  
   חבר–יגאל חדד     :רווחה.3

  מ" מ–ראובן כהן       
  
   חבר–יגאל חדד    : רישוי  עסקים ושילוט. 4

  מ" מ–ראובן כהן               
  
     חבר–ד יגאל חד  :כח אדם. 5

  מ" מ–ראובן כהן       
  
   חבר–יגאל חדד     :חינוך. 6

  מ" מ–                       ראובן כהן 
  
   חבר–יגאל חדד    :ביטחון. 7

  מ" מ–ראובן כהן       
:   
  ר"מ יו" מ-יגאל חדד    מחיקת חובות.8
  
  מ חבר"  מ-ראובן כהן     : בנין ערים.. 9
  

   חבר–ראובן כהן   :משנה לתמיכות. 10
  מ" מ–יגאל חדד           

  
   חבר–ראובן כהן       :תנועה. 11

  מ" מ–יגאל חדד           
  

   חבר–ראובן כהן   :שימור אתרים.12
  מ" מ–יגאל חדד           

  
  

   חבר–ראובן כהן       :אירועים. 13
  מ" מ–יגאל חדד           
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   חבר–ראובן כהן  :משנה להקצאות. 14
  מ" מ–                                   יגאל חדד 

  
   חבר–ראובן כהן   :למניעת סמים.15

  מ" מ–יגאל חדד           
  
  
  

   חבר –ראובן כהן       :  קליטה.16
  מ" מ–יגאל חדד           

  
  ר"מ יו" ראובן כהן מ  :ת  שמותועד. 17
  
  

   חבר–ישעיהו ארנרייך   : משנה לבנין ערים. 18
  מ" מ–ראובן כהן             
  יאושר גם במליאת לועדת ערים            

  
  ר  הועדה הרב דוד ויינר"יו  :וועדה למחיקת חובות.19
  

    :חברות בוועדות למוטי כהן. 20
  ועדת תנועה. 1      
  למניעת נגעי הסמים. 2      
  ועדה לקידום מעמד הילד. 3      
  ועדת בטחון. 4      
  ועדת פסח מלח.5      
  ועדה להנצחת זיכרם של נפגעי טרור.6      
  ועדת הרווחה. 7      

  
   חבר–מאיר בלעיש   :ועדת כספים. 21

  מ" מ–אלי פרידמן           
  

   חבר–מאיר בלעיש    :ועדת משנה להקצאות. 22
  מ" מ–   מרדכי דירנפלד              

  
  ?מי בעד
  .בעד מאשרים פה אחד:  הצבעה
  .  הנהלת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה  של ראש העיר:החלטה
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   אישור מומלצי  שר הדתות למועצה הדתית– 11סעיף 
  

 מועצת העיר מאשרת במסגרת חוות הדעת ההדדית את מומלצי :הצעת החלטה   -ראש העיר 
יוסף , שמעון מורסיה,יהודה מדיזאדה , ישראל סילברסטין : השר לעיניני דתות

  .יצחק אלמשעלי  למועצה הדתית בבית שמש: מאיר ברינשטיין ומומלצי רב העיר
  

  ? בעדמי
  

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

  
  

ל עקטורה מאוד לא נעימה ילפני כשבועיים היתה קר, אני פונה לציבור העיתונאים   :ראובן כהן
זכותה של העיתונות לעשות מה שהיא רוצה , על ראש העיר , ר המפלגה  שלי "יו

יש אישה וילדים ויש , לזכור דבר אחד שמאחרי בן אדם יש משפחה אבל צריך 
,  כשפגעו בראש העיר.למרות שנראה שהבן אדם בודד במערכה וזה לא נכון, חברים

אני עומד מטעם . ר המפלגה שלי זה פגע בי וחברי למפלגה "יו, קרי משה אבוטבול
 את ךכתב לרכציפיתי לראות התנצלות או מ. המפלגה ואני מוחה על הדבר הזה

אני אשמח לראות  ביקורת הוגנת ,   ולא ראיתי כנראה דרכם של עיתונאים–הנושא 
  .דח לא מפאכפי שאמר ראש העיר כשנכנס לקדנציה ומזה הו

  
אני רוצה לברך ולהודות לידידי  ראובן כהן על תפקידו במשך שנה כממונה חינוך     :שמוליק

  .תורני  ביעילות ובנחישות אפילו ובהצלחה
  
  

  .הישיבה נעולה
  

  דוד סיטבון:  רשם
  
  
  

______________                    _______________  
           משה  אבוטבול                          דוד  סיטבון

         ראש    העיר                       מרכז הישיבות
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