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  12.4.11 מיום 28' פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 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 ויינר    
   חבר מועצת עיר-    מר ראובן כהן    
   חבר מועצת עיר-  מר ישעיהו ארנרייך    
   חבר מועצת עיר-   מר משה מונטג    
   חבר מועצת עיר-   רד פרס'מר ריצ    
   חבר מועצת עיר-   מר שלום לרנר    
   חברת מועצת עיר-   אילנה ירחי' גב    
   חבר מועצת עיר-   פרידמןמר אלי     
   חברת מועצת עיר-  אירית מרציאנו' גב    
   חבר מועצת עיר-   מר נתן שטרית     
  ת מועצת עיר חבר-   סטלה ולטר' גב    
  חבר מועצת עיר -  נקו'מר אלכס שלפצ    
   חבר מועצת עיר-    מר מוטי כהן    

  
   חבר מועצת עיר-  מר מרדכי דירנפלד  :חסרים 
   חבר מועצת עיר-    קי אדרי'מר ג    
   חבר מועצת עיר-    מר יגאל חדד    

  
  ל" מנכ-   ד מתי חותה"עו  :משתתפים

  ל" סמנכ-    מר דוד סיטבון    
   גזבר-  גומר אריה ברדו    
  מ" יוע-  ד מוטי ברקוביץ"עו    
  מ" יוע-  ד מיקי גסטוירט"עו    
   מבקר-    מר יעקב דהן    

  
  

על סדר היום
  

דבר תורה.1
  ..צ לעיריית בית שמש"אישור חוזה בין מע.2
.מ"אישור כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים בתאגיד המים מי שמש בע.3
.ל" שכר מנכ70%רענן בגובה רונית ' אישור שכר בכירים למנהלת אגף החינוך גב.4
. ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות75' אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס.5
.12.4.11 מיום 25'  ומס10.3.11 מיום 24' אישור פרוטוקולים של ועדת תמיכות מס.6
              .יעל הימן' אישור עבודה נוספת לגב.7
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  28' ן מסיח ישיבת מליאה מן המניאני מתכבד לפתו  :ראש העיר

  
  כולנו נשלח איחולי רפואה שלמה לילד שהיתי אצלו ביום שישי בבית , ראשית מכאן  :ראש העיר

  .שהשם ישלח לו רפואה שלמה. חולים  סורוקה רפאל דניאל אריה בן תמר    
  

   דבר תורה– 1סעיף 
  

  י ראש העיר"נאמרו ע
  

רק ביקר אל שהרלי שט"ה בחוי חוץ יספר על ירידי העלי אלי פרידמן הממונה על קשרי  :ראש העיר
  .בהם    

  
 איש שמאוד שמחו שהיה דוכן 1500 –השתתפו בו כ . הרלי שטארק יצא לבדו לירידים  :אלי פרידמן

  .  אנשים יעשו עליה ואנחנו מקוים לראותם איתנו300 - כ.  של עיריית בית שמש     
חילקנו חומרים המספרים . ר נוספת בפלורידהניו יורק ועי, ליו בערים במונטראונהשתתפ    
  .בהחלט הצלחה יפה, פיוגר הגאמיקומה, מקומות תעסוקה, היעל התעשי, על העיר    

  
  צ לעיריית בית שמש" אישור חוזה בין מע– 2סעיף 

  
  דבר . 10במהלך השבוע הזה או תחילת שבוע הבא יפורסם מכרז לסלילתו של כביש   :ראש העיר

כדי לסלול את הכביש אנחנו צריכים לעשות הסכם הסדר עם . בה שניםשהעיר חיכתה הר    
צ ומשרד התחבורה "לאחר אישור מע.לכן שלחנו לכם את ההסכם כדי לאשר אותו, צ "מע    
שזירז והשלים את הפער שהיה חסר , ץכישראל , אני מודה לשר התחבורה. יוצאים לדרך    
   בוועדה המחוזית מובאים 28.4.11 - עוד אני מבשר לכם שב. על מנת לצאת לדרך    
י הועד והחברים וזה נותן לנו " התנגדויות שמן הסתם ידחו ע13 .38ההתנגדויות לכביש     
  .10היום אנחנו מדברים על כביש  . 38התקדמות לכביש     

  
  ? 38זה כולל התחברות לכביש     :מוטי

  
   38בכביש , היה מחלף יד צומת ובעתיתהייה . הקיים38לכביש  זה כולל ההתחברות   :ל"מנכ

  .החדש    
  

  .יצא השבוע מכרז לאליפסה בכביש יגאל אלון, באותה  נשימה  :העירראש 
  

  .צ לעירייה"יש חוות דעת שלי לחוזה בין מע  :ד גסטוירט"עו
  

  .צ לעיריית בית שמש" מועצת העיר מאשרת את ההסכם בין מע :  הצעת החלטה- ראש העיר
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  ?מי בעד
  

  )לרנר (1נמנע      0 -  נגד    13בעד   :עההצב
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלה של ראש העיר  :החלטה

  
   מ"מי שמש בע  אישור כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים בתאגיד המים– 3סעיף 

  
גם לכם כחברי , אנחנו אמורים לדאוג שהדירקטורים יהיו מוגנים כמו בחברה הכלכלית  :ראש העיר

  .ם לועדה המקומית לתכנון ובניההעירייה וג    
  

ארנרייך יוצא מהישיבה  
  

  לפני כמה חודשים נתן שלח מכתב וגם החוק אומר שבכל תאגיד צריך שיהיה נציג     :מוטי
. גם כשקיבלת חברים לקואליציה עשית שדרוג מערכות. לא התייחסת לזה,  מהאופוזיציה     
ש לפני שתקבל החלטה תדחה אותה אני מבק. את הקואליציה לא שמת במקומות הנכונים    
  .בחודש תדאג שאחד מחברי האופוזיציה יהיה שם ואז תעלה את ההחלטה הזו לדיון    

  
אני מוכן לשבת אתכם . חצי אחד שאני אבחן את זה בחיוב. אני מקבל חצי מההצעה שלך  :ראש העיר

ציג צריך לקבל כשקובעים נ.  אנחנו ניתן– אם החוק מחייב אותי לתת עוד נציג .אחרי החג    
נשב ביחד ותביאו לי שם מוסכם . ים ולקבל אישור של הועדה המאשרתכפרטים והמסמ    
  .נשב ונדבר על זה, והחוק מחייב אותי    

  
  .בהנהלה ביקשנו לדבר על  מהות היחסים הכספים בין התאגיד לעירייה   :רד'ריצ

  
  זה דיון פנים . ל זה כשהיה פהגם שר הפנים דיבר ע. יתקיים דיון בנושא הזה בהנהלה  :ראש העיר

  .הנהלתי    
  .נביא למליאה, אם צריך להביא למליאה    

  
  .אם אפשר לשבת על כל הועדות    :מוטי

  
 שמותתביאו.  אני כבר מורה לאנשי לשכתי שיכינו ישיבה משותפת.נשב גם על הועדות  :ראש העיר

  .הועדותשל     
  

 דירקטורים בתאגיד המים יהתחייבות לשיפומועצת העיר מאשרת כתב ה: הצעת החלטה   -ראש העיר 
  .מ"מי שמש בע    

  
  ?מי בעד

  
  )מוטי (1  נמנע      0  נגד      12  בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה
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ארנרייך חוזר לישיבה  
רד עזב את הישיבה'ריצ
אירית מצטרפת לישיבה

  
  ל" משכר מנכ%70רונית רענן בגובה ' ים למנהלת אגף החינוך גב אישור שכר בכיר4סעיף 

  
אני מנצל את ההזדמנות הזאת להודות על עבודת רבת שנים לידידנו קלמו בוזנח שעשה   :ראש העיר

  .אנחנו ניפרד ממנו בעזרת השם בצורה חגיגית. עבודה טובה    
קצרנו הרבה שבחים . אישה שנבחרה פה אחד, מנהלת חדשה לאגף החינוך, קלטנו לעבודה    
, קרי מנהל המחוז מר שמעונים וגם מנציג משרד הפנים החיצוני שהגיע לכך נציגגם מה    
   מערכת החינוך ותיתן לאמת אישה שתביא רעננות לכבזו . מנהל אגף החינוך בבת ים    
 משכר 70%כדי שתוכל לקבל שכר בכירים והחוק מאפשר לה לקבל עד . חדשה  מניפה    
  .צריך לאשר כחוק,  ל "מנכ    

  
אין הערות  

  
רונית רענן ' מועצת העיר מאשרת שכר בכירים למנהלת אגף החינוך גב: הצעת החלטה   -ראש העיר 

  . שכר מנהל70%בגובה     
  

  ?מי בעד
  

   0 -  נמנע  2  נגד     12  בעד  :הצבעה
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
     ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות75' ת הקצאות מס אישור פרוטוקול ועד– 5סעיף 

  
רד חוזר לישיבה'ריצ  

  
 להם את ויתנוהועדה החליטה שאנחנו מחזקים את זה ורוצים שנגמור את זה . לגבי באר התקווה  :לרנר

  .השטח  
  

לא . שנמצאים במהלך של התנגשותמדובר בשני גופים חשובים . היה סיור ולא נסגרו דברים :ל"מנכ
" באר התקווה"לות של ייש את הפע. מר שמעוני, וזתי בישיבה שהיה אצל  מנהל המחעודכנ  
שזו .  של עיריית בית שמש קיבלנו את החווה האקולוגיתכתוצאה  מבקשות . תה במשך שניםישהי  
, שעות הוראה וגם תקציבים, זה גם  תקנים. רמת השקעות אחרת של משרד החינוך , רמה אחרת  
  . כבר רואים את הפעילות בשטח  

  
  .העירייה השקיעה חצי מיליון שקל בשנתיים   :רד'ריצ

  
  .אנחנו רוצים למצוא הסדר שיאפשר פעילות של שניהם. היום יש התנגשות   :ל"מנכ
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 ופרוטוקול 75' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס: הצעת החלטה   -ראש העיר 
  .משנה להקצאות    ועדת 

  
  ?מי בעד

  
  )נתן,מוטי (2  נמצע    0    נגד    13  בעד  :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
 מונטג התנגד לפרוטוקול ועדת משנה  
גרינברג מצטרף לישיבה

  
ל  פרוטוקו–דבר ראשון :  נושאים חשובים מחוץ לסדר שהובאו בגלל אי הבנה2יש לי   :ראש העיר

אם מקבלים את כל ה. תמיכות בנושא של עמותת ספורט והשני  תמיכות לקמחא דפסחא    
  .הפרוטוקולים     

  
אין התנגדות

  
  12.4.11 מיום 25'  ומס10.3.11  מיום 24'  אישור פרוטוקולים של ועדת תמיכות מס– 6סעיף 

  
  לכל סל  ₪ 200 –בועדת משנה החלטנו  ש     :לרנר

  
    ח"ש 140העלנו עד    :ל"מנכ

  
  יהייש שתי החלטות שונות שאחת תלויה בשנ  :ראש העיר

  
  .ה נביא את זה במליאה הבאהיאם אחת תלויה בשני    :מוטי

  
  .אם זה מורכב נביא את זה במליאה הבאה  :ראש העיר

  
  הפרדה בין קמחא דפסחא . צריכים לקבל לקראת עלית ליגה. תעביר נושא הספורט    :מאיר

  . לספורט    
  

  קמחא דפסחא זה תיק שלם אנחנו רוצים .  התנגדות להעביר את שני הדבריםאין לנו    :נתן
   .מה שפשוט אפשר להעביר. לראות את החומר    

  
  .למה זה תלוי אחד בשני, מיקי   :רד'ריצ

  
  ?אין לכם התנגדות לנושא הספורט.  תמתינו–מ מתלבט בסוגיה הזו "יוע  :ראש העיר

  
  .אין לנו התנגדות לנושא הספורט    :מוטי

                      /...6  



  ד"בס
  
  
  
  
  

_________________________________________________________________________________  
  

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

עיריית 
שמש- בית

  . אני מתנגד לספורט–אם לא מקבלים קמחא דפסחא     :ויינר
                        

. גם בקמחא דפסחא מדובר בנזקקים. אני שומע כאן גם צדדים משפטיים שידידי המלומד  :ראש העיר
  .יש פה את כל החומר    

  
  .אנחנו רוצים להיות מעורבים    :מוטי

  
יש שישה ארגונים גם . מבחינתנו ליל הסדר יוצאים לדרך. שקיףאתה יכול לבוא לועדה כמ  :ראש העיר

, של אתיופים גם של רוסים שעושים ליל  הסדר בבית שמש במסגרת הסכמי שיתוף פעולה    
  .לא תמיכות    

  
  .רוצים רק להבין מה היה התהליך של קמחא דפסחא    :נתן

  
יחסת אליו בנושא קמחא  אתה לא התי,אני שלחתי  לך מכתב מאוד חריף בשנה שעברה    :מוטי

  .דפסחא    
  

  .אני מכבד את ההחלטה שלכם מבחינתי יעשו מליאה נפרדת בנושא הזה  :ראש העיר
  

  .ורטפסאני לא אתעכב עם ה.  שעות48תזמין מליאה ליום חמישי בעוד . לא    :מאיר
  

  .ר את הספורטינעב, אם יש הסכמה על הספורט,  אפשר להפריד–למה אי     :רד'ריצ
  

  .שה מליאה ביום חמישי ע מאיר צודק נ.איזה פרצוף יהיה לנו לעניים שרוצים אוכל לפסח    :מונטג
  

  .מ להסביר את כל התהליך"תנו ליוע  :ראש העיר
  

קבענו שהתקציב . נושא הראשון הוא קמחא דפסחא .  ועדת תמיכות דנה במספר נושאים  :ד גסטוירט"עו
  החלטנו לא לשנות את . בהתאם לתקציב העירייה ₪ 425,000עומד לחלוקה ה    
   לבוא עם תאריך מסוים ולהגיש ותהעמותות היו צריכ. פרסמנו בעיתון , הקריטריונים    
סל . איפה עושה את החלוקה ומה הצפי שלה לחלוקת סלים, שם העמותה. בקשה ראשונית    
אנחנו נפקח באמצעות חייאוב . העמותות יחלקו את הסלים.  ₪ 100של לפחות   מוגדר     
. מילוי חוברת, אחרי חג הפסח עד תאריך מסוים יגישו העמותות בקשה מלאה.שה גרוסומ    
אין בעיה שתושב יקבל . ויגישו מדיה מגנטית הכוללת רשימות שמות שכל מי שקיבל סל    
  ל הרשימות תתכנס הועדה ותעשה  את המתמטיקה כאחרי שנקבל את . מכמה עמותות    
  של העמותות תהינה מלאות ויביאו את כל כאשר החוברות . לחלוקת סך התקציב    
  .רק אז יקבלו את הכסף בהעברה בנקאית, כולל ניהול תקין , המסמכים    

  
  .למנה ₪ 40שנה שעברה יצאה   :ראש העיר
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הם לוקחים את זה מאנשים אחרים שיכלו . יש עמותות שלוקחות כסף כשלא מגיע להם    :לרנר

 - יש אי.  שקל500יש כאלה שנותנים ,  עמותות שנותנים כמו שצריך יש. 50-55₪לקבל     
  לכן הועדה החליטה .  500₪מקבל כמו אחד שנותן  ₪  60זה שאחד שנותן בהגינות     
  .זו ועדת משנה.  200₪נימום ישהסל יהיה מ    

  
שלנו תיתנו ₪ 40אנחנו לא יכולים לבקש על .  40₪ - שנה שעברה השתתפנו במנה ב    ל"מנכ

  .זה לא הוגן.  200₪     
  

  . 200₪ - הגדול נותן יותר משהרוב ,  זו המציאות    :לרנר
  

  . זה סביר- ₪ 120נימום ייש הרבה שנותנים דברים בסיסים המ  :ראש העיר
  

  .ון שהחלוקה באחוזיםוהוא מתכ    :מונטג
  

  .זה בסדר ₪ 15,000,  ₪ 10,000  עמותות כל עמותה תקבל 40-יש יותר מ  :ראש העיר
  

  .אני מודה לכם שהסכמתם להביא את זה לדיון  :העירראש 
  

א מיועד לאנשים שאין להם וצריך להקפיד שלא יגיע לידיים וחושב שזה כסף ציבורי וה    :לרנר
  .הלא נכונות    

  
  הועדה של  ועדת תמיכות מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקול:  הצעת החלטה-  ראש העיר

  אמצת את המלצת ועדת המשנה לכל  הנוגע  המליאה אינה מ.25, 24' המקצועית מס    
  .לסכום של כל סל מזון    

  
  ?מי בעד

  
  )לרנר (1  נמנע   0  נגד  16  בעד   :הצבעה
  .מועצתה עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
תרצה פעם :  בגלל טעות לא הובא נושא נוסף והוא לאשר  לגבי יעל היימן עבודה נוספת  :ראש העיר

  .וזה לא על חשבון העבודה. כון לבבשבוע במ    
  

אין התנגדות
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  יעל הימן'  אישור עבודה נוספת לגב– 7סעיף 
  

ים ראחד המק. משרד הפנים לא מאשר עבודות חוץ ממקרים חריגים. אני רוצה להבהיר   :ל"מנכ
ע " עובד שפאלזה . וגם במסגרת שעות מצומצם, צאות במוסדות להשכלה גבוההרה הוא    
 שעות 4. מ"י היוע" עת להיות מאושרכהקשה כאן צריבה.  לעבוד במקום אחר  שיכול    
  .  תוך הצהרה שאין ניגוד עניינים לעבודה שלה בעירייה, במכון להשכלה גבוההותשבועי    

  
 שעות שבועיות 4מועצת העיר מאשרת עבודה נוספת לגבי יעל היימן :   הצעת החלטה-  ראש העיר

  . לבבמכון    
                  
  ?מי בעד

  
  ) רד'ריצ (1  נמנע   0  נגד      15  בעד   :הצבעה
  .מועצתה עיר מאשרת הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  .ע שצריך לאשר עבודה  נוספת"יש לנו כמה מקרים חריגים בשפ    :מאיר 

  
  .ל ויובא למועצת העיר"  ישב עם המנכהממונה  :ראש העיר

  
  .מזל טוב. ך ראש העיר על האירוסין של הבן שלךאני רוצה לברך אות    :מאיר 

  
הרמת כוסית לקראת חג הפסח  

  
  הישיבה נעולה

  
  ל " סמנכ–דוד סיטבון   :רשם 

  
  

______________              ____________             
     משה אבוטבול                   דוד    סיטבון
         ראש  העיר               מרכז הישיבות 
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