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    9.2.11 מיום 11' פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת 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 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  -   מר מרדכי דירנפלד 

חבר מועצת עיר - רד פרס  '  מר ריצ

חבר מועצת עיר -   מר שלום לרנר  

חבר מועצת עיר - קי אדרי   '  מר ג

חברת מועצת עיר - אילנה ירחי  '   גב

חברת מועצת עיר - אירית מרציאנו '   גב

חבר מועצת עיר -   נתן שטרית  

חבר מועצת עיר - סטלה וולטר '    גב

חבר מועצת עיר - נקו '  מר אלכס שלפצ

 

חבר מועצת עיר - מר אלי פרידמן  :  חסרים

 

ל "מנכ- ד מתי חותה  "עו: משתתפים

ל "סמנכ-   מר דוד סיטבון  

גזבר -   מר אריה ברדוגו 

מ "יוע- ד מוטי ברקוביץ "  עו

מ "יוע- ד מיקי גסטוירט "  עו

מבקר -   מר יעקב דהן  

 

: על סדר היום

 

 2011אישור תקציב לשנת 
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  11' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מיוחדת מס: ראש העיר

 

 2011 אישור תקציב לשנת – 1סעיף 

 

אכן נערכו דיונים רבים לגבי אישור .  ימים את ספר התקציב 10-הגשתי לפני למעלה מ: ראש העיר

 יום מפתיחתה של שנת כספים   40- התעכבנו  כ. לקח יותר זמן מהמקובל .  ספר התקציב

זה לא סוד שעצם . הכל מתוך מגמה לבדיקה מעמיקה וגדולה של ספר התקציב,   החדשה 

  הקמתם של תאגידי המים בכל הארץ הסבה לראשי הרשויות בעיה לא קטנה ובעיקרה  

שאם בעבר נדרשו לשלם סכום מסוים היום נדרשים לשלם סכום .   בנושא מחירי המים

ומצד שני יש את הבעיה הקשה ביותר שאם , גינון, הגנים,   כפול ויותר עבור בתי הספר

  בעבר עיריית בית שמש היתה קונה בסכום כסף את המים והיתה מוכרת אותו במחיר יותר 

כיום כל  , לצערנו.    גבוה לתושבים ובהפרשים היתה יכולה לעשות פעילויות בעיר

ומי שחולש היום על כל הדברים זה תאגידי המים שאמורים  ,   הנושא ניטל מהרשויות 

אני בטוח שעצם הקמתו .   מאותם כספים  יתרים לתקן את כל התשתיות הלקויות בערים

אני .   של תאגיד המים בראשותו של ידידי הרב ישעיהו ארנרייך יהיה כאן בעירנו לברכה

אנחנו הינו עדים לפני כמה .   בטוח שבכספים שיאגרו יעשו טיפול שורש בכל הצנרת בעיר

גרם צער  , אבל עם  כל זה, אומנם לא קו שלנו אלא קו של מקורות שקרס,   זמן 

על אותה תקרית כדי לדעת כיצד לשפר בנושא צנרת ביוב " התגלחנו"אני בטוח .  לתושבים

 15- בגלל הישות החדשה של תאגיד המים זה הכניס אותנו בצורה של גרעון של כ.   והמים

,  לכן נאלצו לבדוק. העלויות שלהם: מעבר לזה ישנם דברים נוספים שהשתנו. ₪  מיליון 

ומאידך אסור לפגוע בפעילות השוטפת מול  , לשמוע לבדוק מקורות הכנסה נוספים,   לחקור

.   ציבור התושבים

כמעט בכל מחלקה . בשנה זו יש בשורות טובות בספר התקציב דברים שלא היו בעבר

והשנה , רד'אם זה באגף החינוך שעושה ריצ.  ניתן מקדם מסוים  שיוכלו לעשות את זה

ונעלה את , ניגש לפרויקט מעבר למלגות לסטודנטים  שנעשה בשנה שעברה ויעשה השנה

שמביא תוצאות מבורכות במבחני הבגרות ועושה לנו כבוד ונמשיך " תפנית"וכן  , הסכום

.  השנה נכנסים לפרויקט  מחשב לכל מורה ששיכים להסתדרות המורים. את זה השנה

ארגון  , עשינו שותפות  במיזם עם ארגון שיכנס לשיפוץ בתים של קשישים ונזקקים

העבודה הנפלאה .  30,000₪- לנזקקים יהיה בחינם ולנו עלות של כ".  לבנות ולהבנות"

הביקוש לכרטיס גדל  ובתי עסקים נוספים מבקשים ". כרטיס תושב"שעשה מאיר בנושא 

 60"ציון דרך לעיר שלנו .  שנה לבית שמש60הקצנו תקציב לאירועי . להצטרף לפרויקט

". וזה רק ההתחלה

ם עם עוד כמה "שינ" השין"אנחנו עושים מאמצים כדי להרחיב את הפעילות של 

כיכרות נוספות ומפרדות ששמוליק . רד יביא כמו גני ילדים מהפיס'פרויקטים שידידי ריצ

. מביא ושוקד על הנושא
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מרכזים מסחריים עוד יתפתחו בשנה זו שמונטג עושה ויעשה , בניה נוספת מעבר לדיור

. כמה שרק יכול על מנת  כדי שיכלו לבנות

סטלה שהיא ממונה כעת על הקליטה להוסיף עוד דברים בפרט ' נענו לפנייתה של גב

. בנושא של הקהילה האתיופית וחבר העמים והמיזמים ופרויקטים של הקליטה

אילנה ירחי תרים את ' גב. בשנה זו עשינו מהפכה בכל מה שקשור בהעצמת האישה

עומד לרשותה סכום מכובד שיכולה לעשות פעילות נרחבת עם כלל הנשים . הנושא הזה 

. בבית שמש

, גם בתחום הבריאות העלנו מספר סעיפים כדי לעזור לתושבים בנושא בתי החלמה

. רפואת השן לתלמידים

.  מציאת מקומות תעסוקה מעבר ללשכת התעסוקה–מיזם תעסוקה שהקים הרב ארנרייך 

. המיזם  מיועד לכולם. מאפשר יציאה של נשים לעבודה והשתתפות בקורסים

בשנה הבאה יבנה מבנה חדש ברווחה ואני מודה לשר הרווחה היוצא מר בוזי הרצוג  על 

רד ולאיריס צור שהביאו את התקציב המיוחד 'וגם כמובן לריצ₪ תקציב של חצי מיליון 

. הזה

.  תלמידים במיזם של היחידה לאיכות הסביבה יחד עם ירמי דוד3000- בחנוכה הגיעו כ

קי ולתרבות תורנית בראשותו של 'ניתן ביטוי למחלקת מורשת ישראל בראשותו של ג

האירועים בראשותו של מאיר ' ראובן כהן וחן חרדי בראשותו של שמוליק גרינברג ולמח

. בלעיש

העלנו את הסכום למחלקה לקשרי חוץ והעצמת נוער בראשותו של אלי פרידמן כדי 

תוכניות . ספר התקציב כולל בחובו מעבר לדברים של העירייה. לעזור לנוער החלש

" ם"ונוח" "תוכנית הלאומית לנוער בסיכון"  "עיר ללא אלימות"לאומיות נרחבות כמו 

. (נוער חרדי מנותק)

. שהולך לבית שמש הותיקה" ישן מול חדש"₪  מיליון 21- יש לנו בספר התקציב כ

, תודה גם לסגן השר הבריאות הרב ליצמן שתיקצב  רפואת השיניים לילדים בגני ילדים

. פרויקט ענק שאמור להכנס השנה בנושא בטיחות בדרכים

אני רוצה להודות לאיש יקר שעשה עבודה נהדרת במשך שלושה חודשים מעבר לאנשי 

המקצוע לאיש הממונה על הכספים חבר המועצה ידידי דוד וינר שעשה הכל להכנת ספר 

. התקציב

 75% כפול 12 חלקי 1י משרד הפנים אנחנו נשתמש בתקציב "עד אישור ספר התקציב ע

ביקשתי מאירית , המקום לתקן . ולאחר שיאושר נוכל לעבוד על התוכניות ארוכות הטווח

.  א"תיק כ, מרציאנו כאשר הצטרפה לקואליציה וקיבלה על עצמה תיק כבד מאוד 
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היא קיבלה מנדט נרחב למעבר לעבודה הקלאסית גם להטיב עם עובדים שעושים עבודה 

האיש , דבר בטוח. שלא יוכלו להמשיך, כולם מסכימים, ועובדים שלא יעבדו, מצוינת

הצגתי לכם הרבה .זה שנבחר כראש העיר ולא פיטר אף אחד- שהתגלה כאיש לא פוליטי

כיכר , בשורות  ויש לנו בשורה כמו יציאתו למכרז תוך שבועיים של היכל התרבות

בתוך ספר התקציב שיריינו שני דברים . יד לבנים, קניון ביג , האליפסה בכניסה לעיר 

אירית ' יועץ ארגוני שבעזרת השם גב, גידול מתבקש בנושא אשפה, מועצה דתית: נוספים

. מרציאנו תוכל להתלוות כדי לעשות בדיקה מעמיקה לעבודה שהיא עושה

 

:הדברים המהותיים שקרו הם. ₪ מליון 285-  עומדת על כ2011מסגרת התקציב לשנת :  גזבר

דבר נוסף שקרה בשבוע האחרון יכול להשפיע .   הקמת תאגיד המים ושינוע האשפה לדרום

בסופו של דבר אם מוסיפים למישהו מורידים  .   על התקציב הוא עלית המחירים בעולם

כך זה היה בעבר  . הבטן הרכה של הממשלה זה הרשויות המקומיות .   למישהו אחר

. היתה ישיבה עם הממונים והאגפים, כמו שאמר ראש העיר.   התהליך של אישור התקציב

לא   , בסופו של דבר.   ראש  העיר ניסה להכניס כמעט את כל  הרצונות שלהם

זאת  ,  התקציב שיהיה זה מה שיהיה בפועל–  מליאת מועצת העיר  ולא משרד הפנים 

אין דומה  .  זה תחזיות–תקציב .   אומרת כמה שהכנסות שיהיו כך ההוצאות שיהיו

קורים דברים מרכזיים למשל בהנדסה הוא  .   השנה לשנה קודמת ולא לשנה הבאה

פונה   . פה אתה מתבסס על התחזיות של האגף והאם הן נכונות. '  בנית שכונה ג

עם התחזית הזאת אתה בא  , בודק מה תחזית בגביית ארנונה ,   למשרדים ממשלתיים

תפקידנו לבצע את החלטות ההנהלה והמליאה כמובן  .   להנהלה והיא שוקלת ומחליטה

האישור הוא לא סוף הדרך אלא לאחר  .   בכפוף למציאות והמציאות זה חשבון הבנק

.     שיאושר במשרד הפנים ולאחר אישורו נוכל ליישם את התקציב במלואו

.   כרגע אנו פועלים באופן יחסי

 

הנהגת העיר בונה את  . זה שנים רבות שאני  יושב ומשתתף עם חברי באישור תקציב: דוד וינר

מה שנבחן במשרד הפנים ומעניין אותם האם הדיווח על  .   ההוצאות ולא את ההכנסות

אם כן אז מקבלים את אישור והעירייה מוציאה את הכסף לפי ,   ההכנסות הן אכן נכונות 

זה לא יעזור  " ?למה כתבתם פה הוצאה כזו או הוצאה כזו "אי אפשר לטעון .   התקציב

רוב התקציבים של העירייה הם מאוד . זה יכול לעזור רק בשולחן העירייה.   במשרד הפנים

אם זה כיבוי , אם זה מועצה דתית, אם זה רווחה, אם זה חינוך, אם זה משכורות.   קשיחים

רק בשבוע האחרון קיבלנו עוד איזה גזירה שאנחנו . אריה לא הוסיף עוד כמה דברים.   אש

למועצה הדתית ולכיבוי אש בגלל שנתוספו ברוך השם  ₪  מיליון 2  צריכים להוסיף עוד 

.    עוד תושבים בעיר ואז הדרוג השתנה
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. לכל עובד ושכר מינימום שהולך לעלות ₪  2000הוא גם לא הוסיף את הגזרה של 

היה והציבור יהיה . התקציב הגמיש זה התקציב שאנחנו עומדים למבחן אחד לחמש שנים 

, הייתי באופוזיציה .  הם יהיו נגד–לא ירצו . הם יהיו בעד–מרוצה מהתנהלות של העיר 

ראש העיר . שיקול הדעת קשה מאוד. אתם תהיו נגד . אני מכבד אתכם, והייתי אחראי

גם הגזבר בסוף הגיע . עמד על כך שהוצאות על הפעילות לא יהיו פחות משנים  קודמות

אני מאחל לתושבי העיר שלהם אנחנו אמורים לתת את . למסקנה שיש אפשרות 

. שהם ייהנו משרות העירייה ויקבלו את המירב מי מה שמגיע להם, השירותים

 

שנת , אני רוצה לציין שלמרות כל התחזיות הקשות. תחזיות זה לחוד ומציאות זה לחוד: ראש העיר

פרס ניהול  "כך שאנחנו ראויים לקבל עוד שנה . יתרות₪  אלף 600-  נגמרה ב2009  

".   תקין

 

הביצוע של שלושה רבעונים   ₪  מיליון 86 היה 2010 ארנונה כללית תקציב – 1'עמ:  נתן

 2011- ב,  ₪ מיליון 80- אתה עד סוף השנה לא תגיע ל. ₪ מליון 62 עומד על 2010  

. כלומר מספר מפוברק. ₪ מיליון 91 –  הגדלת את ההכנסות ל 

 2011- הצפי ב,  ₪ 444,000 רבעונים הוא 3הביצוע על :  קנסות חניה290 סעיף 2  עמוד 

. ח כדי להגיע לקנסות "כלומר על כל רכב אפילו מושבת לרשום דו₪  מיליון 1.8  הוא 

.  מפוברק–  כלומר 

?  איפה הכסף. השנה₪   מיליון 1.8היה מענק :  מענק תאגיד המים– 470 סעיף 9'   עמ

? 2010 –  למה הוא לא ב 

 ₪ 580,000-  ל ₪ 327,000 – מ 80% שכר לשכות סגנים יש תוספת בערך – 10'   עמ

.   לא נוספו עוד סגנים בעיריית בית שמש

.   קידום מעמד האישה קיבלתי תשובה אני מברך על זה

מה זה המרכז  ₪ 800ומרכז מידע השתלמויות  ₪ 1800 מרכז מידע הדפסות – 13'   עמ

? איפה הוא נמצא?   הזה

למה צריך ?  ₪ 743,000ר למה צריך  "יש חברת מגע:  גביית שכר110 סעיף 15'   עמ

 ₪. 743,000- ל ₪ 537,000-   לקפוץ מ 

אני רואה . השנה חשפנו פרשת שחיתות איומה בנושא פינוי אשפה – 750  סעיף  16'   עמ

. מה שהיה הוא שיהיה. ₪ מיליון 11ממשיכים להיות ₪   מיליון 11 –  ש 

? ₪ מיליון 1.2 מה זה – חברה כלכלית – 810 סעיף 24'   עמ
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ל"הוצאות אירוח משלחות מחו.  150,000₪חוץ . קבלנית  ק .  ע– 750 סעיף 24'   עמ

. בעידן של קיצוצים-     90,000₪  

? לאן הולך הכסף ₪ 300,000  העצמת נוער 

אני מברך על היוזמה : 812 סעיף 25'   עמ

. תקציב לחינוך החרדי₪  מיליון 5-  סכום כולל קרוב ל811,810,450 סעיף  31'   עמ

לא  . בתנאי שהכסף יגיע לציבור החרדי  ולא לעסקנים. אני בעד:   אני אומר בפה מלא

  ראיתי שקל שהורידו מאגרת לתלמידים בחינוך החרדי אני קורא להנהגה החרדית להתנות 

.   את התקציב הזה שההורים והתלמידים ייהנו מזה

 

אתה אומר  . ילקוט יוסף לא גובים כבר שבע שנים, תורה לשמה הורידו, טקשה הוריד: ראש העיר

. ממונה על החינוך החרדי חולק עליך,   דברים לא נכונים 

 

תתנה את . אני דיברתי עם שמוליק מספר פעמים על העניין הזה. אני אומר דברים בדוקים:  נתן

 מהתקציב ילך לטובת התלמידים ושלא ילך 80%שקל אחד וכל תלמיד או לפחות -   זה   

אם אתה רוצה שמות אני . יש פה ראשי מוסדות שבכסף הזה הם קונים דירות.   למוסדות

.   יכול להביא לך

 

אני רוצה להזכיר לך שאותם מנהלי מוסדות היקרים מסרו את  . אני לא מקבל השמצות: ראש העיר

לא יפה מה שאתה עושה  . לרוץ ולתמוך בנתן שיטרית, בהוראת הרבנים,   נפשם בזמנו

.  אתה מביך אותם.   להם

 

אל תפנה . ₪ מיליון 5- אתה היום פותח את הקופה הציבורית ב? מה הסיסמאות האלה:  נתן

כל התקציב שמיועד למוסדות החרדים שיהנו ממנו הציבור החרדי .   לכיוונים הלא ראויים

.   ולא העסקנים

 

למה אתה לא אומר  בא ניתן להם לרכוש את  .  מהמוסדות לא יושבים במבנים 50%: שמוליק

אז הם לוקחים הלוואות ונכנסים לחובות לרכוש את הקרוונים וכשמגיע להם .   הקרוונים 

....  לשנה10,000, לראש  ₪ 100  החזר של 

 

. לא על המקרים האלה אני מדבר:  נתן
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הגדרת התקציב הזה היא עבור הצטיידות ורהוט והם עולים הרבה יותר ממה שהם  : שמוליק

.   מקבלים

 

?  מזה הסעיף הזה– 811, 810 סעיף 33' עמ:  נתן

. רד' אני מברך על התוספת במלגות יישר כח ריצ35'   עמ

מהמידע שבידי הם לא קיבלו את הכסף הזה  .  סיוע לקבוצות ספורט– 39'   עמ

  300,000 .₪ 

משנה לשנה אני משלם פחות . 144,000היה .  ביטוח משרדי העירייה440 סעיף 48'   עמ

.   בביטוחים איך יכול להיות שזה עולה

. הביוב לא אצלנו היום-  קרן הלוואות ביוב  694,695  סעיף 49'   עמ

.   אני סבור שהתקציב הזה בנוי בשיטת כל מי שרוצה שירשום את ההוצאות

לכל ארגון שמכבד את , כראוי , יחד עם זאת .   ההכנסות מנופחות ומנותקות מהמציאות

שבצמוד לתקציב תהיה . ₪  מיליון 285  עצמו בטח לארגון כזה שהתקציב שלו עומד על 

לאור זאת אני מציע שהמליאה לא תאשר את  .   תוכנית עבודה שמימנה ייגזר התקציב

.   התקציב

 

. תקבלו אותה: ראש העיר

 

השנה הוסיפו ". למען אחי"בכל שנה מתקצבים את יד אליעזר ואומרים בשנה הבאה את :  לרנר

לפני שנה דיברנו על זה שהרבה  ". ללמען אחי"ואומרים בשנה הבאה " הקשיבה"  את 

  הכנסות מנופחות שלא יגיעו אלינו ואמרתי לכם בזמנו  שההוצאות כן יהיו והכנסות לא 

אבל לא כל יום . ממה שהיה צפוי₪  מיליון 20בסוף הרב ויינר אמר היה נס קיבלנו .   יהיו

₪   מיליון 10הרב מונטג  שם  שיקבל . אי אפשר לסמוך על זה כל פעם.   קורים נסים

 מיליון 7 –ל ₪  מיליון 2.5למה יש רכישת מים ? ₪ מיליון 10איך יכול לקבל .   מהיטלים

. 200% –העלייה לא היתה ב ?   ₪

.   מצטרף לנתן בנושא ארנונה

? מענק איזון₪  מיליון 53  על סמך מה אתה אומר שתקבל 

גם מים הוא  . אם כל אחד שם את היד בכיס של התושבים זה מרגיז.  לא הוגן–  החניה 

  צריך לשלם יותר וגם ארנונה הוא צריך לשלם יותר ועכשיו אתה אומר לו שהוא צריך 

.   לשלם על החניה

אני . בשביל הפסטיבל ₪ 50,000  אני רוצה לברך את מאיר וקניזו שהשיגו ממפעל הפיס 

".  עיר ללא אלימות"  גם מברך על 

?   למה המעונות יום ירדה  הכנסה
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 ₪. 100,000 –ל  ₪ 600,000 –  למה ירד הסעות וליווי במסגרות שיקום מ 

? לא הופעל שנה שעברה" נוער חרדי מנותק    "

 ₪? 200,000 –  קרן להצלחת העיר 

?   מה זה–  פעילויות משותפות 

. זה מעצבן את התושבים. ₪  מיליון 1 יש פה הוצאות של –  פרסומים 

. ת"אני רוצה לקבל מהם דוחו.   כל התאגידים שאנחנו  תומכים בהם

.   זה הרבה מאוד כסף–א  שנוסף "   יש פה הרבה מאוד כ

. צריך להיות יותר. למה  קצת כסף-   פינוי אשפה  

 לא יכול להיות שקמחא דפסחא ולעמותות נותנים יותר מאשר לתנועת  –  תנועות נוער 

.    נוער

" ? מה זה–  מחשב לכל מורה 

 

כל מדינת ישראל התחילה במבצע בהעצמת המורה בשותפות עם הסתדרות המורים וקרן :  רד'ריצ

המשמעות היא כל מורה יתחיל לעבוד עם ,  ומשרד החינוך לתת מחשב לכל מורה" אתנה  "

 כיתות  10עשיתי .   מחשב זה מעלה ומשדרג את הרמה זה כפוף שעושים כתות חכמות

. מורים שהם חברי הסתדרות המורים600מאחר ויש לנו .  כיתות 10  והשנה נעשה עוד 

 –אנחנו מתחילים ב . על כל מורה$ 600- העירייה משתתפת ב.   מהם זכאים400  

. וככה משלימים את התוכנית ₪  250,000ועוד  ₪ 250,000  ₪ , 150,000  

 

. מברך על המלגות:  לרנר

?  למה–ס זה מותנה "  המתנ

? .לתוכנית אב לתיירות ₪ 120,000  

 

. אנו רוצים להביא חברה שתמתג את העיר בנושא תיירות: ראש העיר

 

. אני אצביע נגד:  לרנר

 

 היו 2010-  ו2009- גם ב. אני לא פתחתי את ספר התקציב כי כל הסעיפים פה שקריים: מוטי כהן

,  רק בנושא של ביוב. אתה מציג פה גירעונות. יש דבר אחד שהוא לא שיקרי.   שקריים

.  ₪ מיליון 20רק מפה יש גרעון של .  מיליון 2לכיבוי אתה מוסיף עוד ,   היטלים

  כל התוספות האלה שאתה מוסיף לכל אלה שהצטרפו וקואליציה ולכל הצרכים של  

כלומר אם ₪   מיליון 10רק פה יש מינימום עוד . רד והשאר'של ריצ, של מאיר,  החרדים

זה אומר דבר אחד שכדי לפתור את הבעיה . גרעון₪  מיליון 30 זה –  אתה  מוסיף את זה 
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. אני רוצה הסבר מברדוגו איך אתה פותר את הבעיה הזו.   אתה  צריך גם הכנסות

  לא מעט חברים יודעים וגם החרדים יודעים שאתה הקצבת לא מעט סכומים ולא קיבלו 

-ב₪  מיליון 2.5גם לאזור התעשייה הקצבת .  שיקרי –  את הכסף כלומר התקציב הזה 

, זה אומר שלרשום מספר זה הכי קל. לא החלפת שם ₪ 10מנורה של . 2010-  וב2009   

.   לכן אני אומר לך שהתקציב יחזור לפה

אתה יכול לענות לי באיזה . ₪  מיליון 2.5  אתה הבטחת זו שנה השלישית בצורה שקרית 

המקום היחידי שהיתה חניה .  ₪ מיליון 2.5  נקודה באזור התעשייה איפה השקעת את ה

אולי מאיר תסביר לי איך הוא ? על שום מה כיכר. ס זינמן"  במרכז עשית כיכר ליד מתנ

אתה אחראי  . בנושא של החניות,  גנבה מתושבים₪  מיליון 18-   רוצה להגדיל ב

ואמרתי בישיבות סגורות  עם   . אני הייתי אחראי על הפקחים.   על הפקחים

מחנות בתנאי שתהיה אלטרנטיבה  ₪  מיליון 7  אבוטבול לי אין שום  בעיה להכניס 

. מוסיף כמו שהבטיח להגדיל את החניה מאחור, אם היה בונה כאן במרכז.   לאזרח

 

. הסוחרים  רוצים חניה בתשלום. עושים את זה מחר. יש כבר זכיין:  בלעיש

 

. לא סתם היו הפגנות, היו פה" למען אחי"משה אתה פוגע בחלשים ובקשישים לא סתם :  מוטי

אתה מתיש . היום שולח אותם לועדות.  הנחה אוטומט30%  קשישים ונכים שהיו מקבלים 

.   אותם כדי שלא יקבלו את ההנחה

 

. בלי לפתוח את ספר התקציב אתה מדבר, לא על ספר התקציב אתה מדבר: ראש העיר

 

ואיך  ₪  מיליון 30- ברדוגו אני רוצה תשובה עניינית איך אתה מאזן עם הגרעון של ה:  מוטי

אני מבקש לבטל את הנושא הזה לתת לקשישים .   אתה רוצה להכניס את ההכנסות האלה

.   ללא ועדות

. ₪ מיליון 10רשום שיהיו הכנסות מחניה :   אחת הדוגמאות שמופיעות בספר בתקציב היא

 לא – יחידות דיור ואני מקווה שעם כל ההתנגדויות שלנו 2000  עד כמה שאני יודע יש רק 

 הגדלת –עמותות . ₪ מיליון 4יש חריגה של . ₪ מיליון 6יש מקסימום הכנסות של .   יבנו

רד  'למה אתה לא דואג שיקומו עמותות בשכונות המצוקה שריצ. ₪  בעוד חצי מיליון 

.   לא עושה

 

".  נים"ן שי"שי"הוא הביא את . רד לא מפסיק לעשות'ריצ: ראש העיר

 

. אתה הרסת את העיר אתה מכרת את כולם:  רד'ריצ

 

. תגיד לי איך אתה מביא את כל ההכנסות שאתה מצפה:  מוטי
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מהניסיון שיש לנו בשנים האחרונות התקציב . לא תמיד אנחנו קולעים. תקציב זה תחזית:  גזבר

 2009כמו שאמר  ראש העיר את שנת .   שהוגש הצלחנו לאזן אותו ולסיים אותו בעודף

 לא תחרוג שהשרשת  2011אני מייחל שאת שנת . 2010  גמרנו בעודף ואני מקווה כך 

אנחנו יודעים מה גבינו שנה שעברה ומה מותר לנו . דבר לא סגור, הארנונה.  שהתחילה

עצם העובדה  שתאגיד . אני מצפה שהכנסות מארנונה יהיו השנה יותר גדולות .   העלות

כדי שנעמוד בציפיות מועצת  .   המים גם השאיר לנו שהמחלקה תטפל אך ורק בארנונה

חניה " יש כוונה שיתחילו לשלם גם –.   העיר נצטרך  להגביר את האכיפה בנושא ארנונה

הספר  : מסיבה פשוטה, הכנסות שלא ראית נתן. כמו כל עיר אחרת בארץ"   כחול לבן

קיבלנו  אתזה אחרי ,   לא קיבלנו את ההכנסה 9/2010נכון עד  . 9/2010  הזה מתבסס על 

 מיליון 7.5בגדול צריכים לקבל . ₪ מיליון 1.875לכן זה לא רשום  בספר הסתכום ,   זה

. 2012 - 15% – ו 2011-  ב25% , 2010 – ב 50%  ₪ 

 

. ₪ מיליון 1.8איך הגעת לחניה :  לרנר

 

אנחנו . עד היום היה מרכיב של קנסות בלבד עכשיו יש הכנסות של חניה. יש שני מרכיבים:  גזבר

.   מיד נצא למכרז חניה

משכורת נבחרים .   מרכז מידע זה מחלקת מחשוב משום שהיא אמונה על נתונים סטסטיים

היטל  .  עשינו מכרז לשינוע אשפה–אשפה .  נבחרים שמקבלים משכורת3כ "  יש בסה

 ₪ 90 –לטון ורוצים להעלות ל  ₪ 50  הטמנה עולה בכל שנה היום אנחנו  עומדים על 

חברה . השנה שינענו לדרום באמצע השנה ובשנה הבאה נשנע בכל ימות השנה.   לטון

 ובשנה הראשונה יש עלויות הקמה יש תקציב להקמת 2011 –  כלכלית תתחיל לפעול ב 

. לאבזור המשרדים,   המשרדים

.   תקציב הרווח הוא בהתאם לתקציב המשרד

 אין לי תשובה –  פרסום 

 

. צריך לתת יותר פרסום וביטוי על הפעילות שנעשית בכל אגפי העירייה: ראש העיר

 

. לסיכום אני אומר שאנחנו השנה נמשיך לפעול כמו בשנה שעברה:  גזבר
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. 2011מועצת העיר מאשרת את התקציב לשנת :  הצעת החלטה–ראש העיר 

 

? מי בעד

 

. (מוטי, נתן, לרנר) 3 נגד  15בעד  : - הצבעה

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

 

. הישיבה נעולה

 

ל " סמנכ–דוד סיטבון : רשם 

 

 

 

 

 __________________     _________________

    דוד    סיטבון            משה   אבוטבול 

   מרכז  הישיבות            ראש    העיר 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ד "בס
 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________

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

עיריית 
 שמש-בית

 

 

  


