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  31.0.03מיום   46פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 

 ראש העיר  - מר משה אבוטבול נוכחים:

 סגן ומ"מ ראש העיר  - מר מאיר בלעיש   

 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג  

 סגן ראש העיר -  מר דוד ויינר   

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 רחבר מועצת עי -  מר ראובן כהן  

  חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

      חבר מועצת  עיר - מר ישעיהו ארנרייך  

 חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 חבר מועצת עיר  - מר אלכס שלפצ'נקו   

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 

 

 

 חבר מועצת עיר - רדכי דירנפלדמר מ חסרים:

 חבר מועצת עיר )חו"ל( -  מר שלום לרנר  

 חברת מועצת עיר  -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

 חברת מועצת עיר )חולה(  - גב' ילנה פרוקולוב  

 

 

 

 

 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותה :משתתפים

 סמנכ"ל  -  מר דוד סיטבון  

 גזבר - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט  

 מנהל אגף סא"ן  - קניזו מר איציק   
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 : על סדר היום

 

יר בית דאתרא הרה"ג  שמעון ביטון שליט"א כרב העטקס חגיגי לרגל המשך  כהונתו של המרא  .1

 שמש, בהשתתפות יו"ר המועצה הדתית וחברי המועצה הדתית.

 "מי שמש". אישור חידוש מינוי דירקטורים לתאגיד המים .2

 אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותות. .3

  אישור חוזה זכות שימוש לעמותות. .4

  17.1.13מיום  74מס'  24.12.12, מתאריך 73פרוטוקולים ועדת כספים מס'  .5

מיום  90ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות מס'  21.1.13מיום  90צאות מס' פרוטוקול ועדת הק .6

28.1.13. 

 .בבנק דקסיהלצהרונים  אישור פתיחת חשבון בנק נפרד .7

 .29.1.13 אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .8

 .אישור מקדמות לעמותות ספורט. 8

 

 

 46אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס'  יר: ראש הע

 

 

טקס חגיגי לרגל המשך כהונתו של המרא דאתרא הרה"ג שמעון ביטון שליט"א כרב  - 0 סעיף

 המועצה הדתית וחבר המועצה הדתית העיר בית שמש , בהשתתפות יו"ר
 

 בנושא דברי ברכה. תקיים טקס מכובדה 

 

ני חיסון גם נגד שפעת החזירים א .השפעת ר להתחסן נגדוהודעה של ראובן כהן: יצאנו בהודעה לציב

 מבקש שכל אחד יפנה לציבור שלו להתחסן.

 .ג'קי עזב את הישיבה 

 

 : אישור חידוש דירקטורים לתאגיד המים  2סעיף 
 

 זה בדיוק הזמן לעשות שינוי ולהוסיף חבר אופוזיציה. נתן:

 

 היועמ"ש , אתה קיבלת שם ? צריך לקבל שם  ולהעביר לועדה שמאשרת. ראש העיר:

 

 זה. אתה תמיד עושה את  מוטי:

 

ביקשתי מכם תעבירו מכתב בחתימת כל חברי האופוזיציה על מועמד מוסכם והיועמ"ש  ראש העיר:

 יגיע למליאה.,יביא את השם לועדה. נקבל תשובה   

 

 עבר אז הוא יכנס באופן יש לי הצעה. נקבל אותו , יגיש את המסמכים במידה והוא   מוטי:

 אוטומטי.  
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 אם זה . ותרוץ תקבל מהם את השם  .א עשיתי לשאר ,  יש דרךל ראש העיר:

             

 ישעיהו ארנרייך עזב את הישיבה.

 

 מועצת העיר מאשרת את חידוש מינוי הדירקטורים לשנה אחת בלבד   הצעת החלטה: –ראש העיר 

 יהו כמפורט להלן: דוד סיטבון , רינה הולנדר, הדסה רוזנברג ישראל ברין והיו"ר ישע  

 ארנרייך.  

 

 מי  בעד ? 

 

  0 נמנע  )נתן , מוטי( 2 נגד  9 - בעד הצבעה:

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

 

 אישור חוזים להקצאת קרקע וחוזים זכות לעמותות – 3סעיף 

 

 למי יש שאלות ראש העיר:

 

 בהם. אני פניתי אליך וליועמ"ש   ולא נדוןאני רוצה שנדחה את שני הסעיפים האלה   ריצ'רד:

. בכל הסעיפים מופיע 1לעירייה. יש שתי סיבות מרכזיות שבגללן אסור לנו להצביע היום.   

  הקצאות םדבר שהוא לא חוקי בניגוד להוראות המבקר שאסור לעשות פרסו  

חיל דוד וינר , לכן התהליך אינו חוקי ואני מבקש להת ושל  את השם שלך שבהם נושאים   

עו"ד מתי חותה  אעל המודעות האלה הו לחתום  את התהליך מהתחלה. היחידי שרשאי  

 יו"ר ועדת הקצאות.  

 

 אתה יכול להראות לי בדו"ח המבקר על דוד ויינר. אין דבר כזה.  ויינר:

 

 על הפרסומים. לא כתוב על דוד ויינר , כתוב שמי שצריך להיות חתום  ריצ'רד:

 

 בפרוטוקול של ועדת הקצאות חוות דעת שלי אמרתי זה לא פגם מהותי. היה עו"ד גסטוירט: 

 

 למה לא פגם מהותי?   מוטי:

 

אך זה קורה  שאתה מוצא לנכון את הערה שלי , ה לא מה שאמרת לי , מיקי , אמרת לי ז  ריצ'רד:

 תקין ולא חוקי.א שאנחנו מאשרים הליך ל  

 

 אין בזה כל פגם. עו"ד גסטוירט:

 

 תקרא את הוראות המבקר.  ריצ'רד:

 

 שינו את זה הבאתי ליועמ"ש דוגמאות של ערים אחרות. ,ברגע שהוא אמר את זה ראש העיר:
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להכנס למוסדות במיוחד  בנותפניות של מאוד  בהרבהכממונה על החינוך בעיר טיפלתי   ריצ'רד:

 י הם סירבו תקופה ארוכה למוסד של מדלסון ולמוסד של פרלשנשטיין ואחרים ולצער  

מאבק מאוד  קשה. לפחות מהמוסד של מדלסון לא  יצאתם ממנו שלושה  ונאלצתי לנהל   

בנות כולל בנות של חברי מועצת  לקבל  דבר הוא נאלץלילות ובסופו של  ימים ושלושה   

את הבקשות האלה להטיל על המוסדות האלה לחתום על  העיר. אני חושב שצריך לעצור  

התחייבות  שהם לא יכולים לקבל הזכות לשימוש את ההקצאה אלא אם הם יתחייבו בפני   

 יתחייבו בפני מועצת העיר שכך שהם לא יפלו ולא יתנגדו ולא   ך הםכמועצת העיר ש  

 מהם כל הזכויות שהעירייה  ללואחד ינקוט בעמדה הזאת יש ימנעו ומעבר לכך שאם  

תנאי כאחר. אני מצפה שמועצת העיר תעמיד את זה  משלמת להים מים , חשמל וכל מס  

 ואני מצפה שהם יחתמו לפני שאנחנו מצביעים כל כך.  

 

 ההצבעה.את באופן מאוד מעניין הייתי דוחה  ראש העיר: 

 

 למה? רוצים לדעת מה הסיבות.  מוטי:

 

 אני רוצה לבדוק מה שאומר ריצ'רד. אני מוריד מסדר היום. ראש העיר:

 

 ישור חוזה זכות שימוש לעמותותא – 4סעיף 

 

 .יורד מסדר היום 

 

 07.0.03מיום  74מס'  24.02.02מתאריך  73פרוטוקולים ועדת כספים מס'  – 5סעיף 

 

 יש פה תקציבים מאוד מוזרים, אני רוצה לשאול את ויינר. סבסוד לבריכה:  נתן:

 וד לבריכה.סבס₪  49.000לפני חודש הבן שלי הלך ברגל מאורות לבריכה . למה ?  

 

 

 יש הרבה מתושבי בית שמש , אף תושב בית שמש לא מקבל הסעה לבריכה. מוטי:

 

קניזו , אתה אחראי על הנושא הזה . האם אתה משלם לבתי ספר נסיעות לבריכה ? אני רוצה  נתן:

 שקניזו יענה. 

 

יה בלבד לכל שעות שח 400אנחנו לא משלמים לאף אחד נסיעות לבריכה. משרד החינוך תקצב  קניזו:

תלמידי כיתות ה'. התנאים שהם מפנים אלינו מאוד דרקונים והם לא תואמים את המציאות. הם  

הם אומרים לי כדי לעמוד במכסה ₪.  40 –אין מדריך ב ₪.  40 –מחשבים את שעת ההדרכה ב  

. מה שאנחנו  90% –מהתלמידים. זה היעד שלך אנחנו מגיעים כל שנה ל  33%צריך לתת רק  

עושים כדי שכל מי שרוצה בכיתות ה' , חילוני, דתי, חרדי, אנחנו משכללים את הנושא הזה ובתי  

הספר הקרובים לבריכה ילכו ברגל: לוין , עוזיאל , אורות, מי שצריך להגיע מרמב"ש אנחנו  

  נעזור בהסעות. הזכיין לוקח על עצמו ילדים  כמו אליקים שאין להם לשלם את  

 5.../    היא לוקחת על עצמה. .לכל ילד₪   200 -₪  180 –ה  
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עיר ללא  כתובהממשלה שמה בפרויקט עיר אלימות איך זה מתקשר לשיפוץ מגרש כדורגל.  נתן:

 ₪. 30,000אלימות שיפוץ מגרש כדורגל  

 

 קיבלנו כסף עבור זה. ראש העיר:

 

 זה חלק מהתוכניות ?  נתן:

 

 כן.  ראש העיר:

 

 המבקר עושה ביקורות מעולות מה הבעיה?₪  :  21,000פיס  ביקורת באשכול ה  נתן:

 

אני שאלתי את השאלה הזו בועדת כספים והזמנתי את המבקר כי אני התנגדתי . לטענתו   מאיר:

הוא חייב להביא צוות מקצועי לבדוק את הנושא לעומק לכן הוא דרש את זה ואז הבנו את   

 הצורך.  

 

 הוא אדם שעובד לבד.  ויינר:

 

 םהכספי בועדת מדוע הרוסות  בבית ספר עוזיאל כל התשתיותקיר בשפות ותרבויות קרס   וטי:מ

 לא יושבים על דברים האלה.  

 

 הסיפור של הקיר של עוזיאל הוא מאוד יקר. הצלחנו לגרד  סכום ממשרד החינוך ראש העיר:

שילדים  גדרות הרחקהבוהקיר נעשה בחלקו ₪  120,000ואנחנו הוספנו ₪  100,000   

  פניתי ליגאל  צרפתי )במשרד החינוך( אמר לי שהיום קשה .לא יתקרבו אליו  

עשינו חיזוקים  .₪ 120,000והוספנו ₪  100,000נתן לי רק ,להם לאשר דברים כאלה   

 לנו. לעשות את הכל מדובר בסכום גבוה שאין .מינימלים והרחקה  

 

כל ,אני לא מתנגד רק מה  ₪  50,000בסך  רוסית ,פרסום בעיתון דובר רוסית בשפה  22סעיף  נתן:

 שיקבל נתח בפרסום , גם ציון מפרסם ברוסית. מי שמפרסם ברוסית  

 

לחברה אחת  מראש תקציב  שנתי₪  50,000מה זאת אומרת? זה לא אושר. זה יורד מסדר היום.  מאיר:

 , לא מקובל בלבד 

 

 כתוב פה מאושר. מה זה חברה אחת  ?  מוטי:

 

 ספק אחד , לא מבית שמש בכלל  , "נאש"  :מאיר

 

 אבל העיתון שלו מופיע בבית שמש כל שבוע. מוטי:

 

 גם ציון מופיע בבית שמש. מאיר:
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 ז תן גם לו וגם לו.אכות את העיתון הרוסי דאתה רוצה ל מוטי:

 

ום. אני מתנגד. להוריד עושים לי בעיות בשביל פרס₪  2000מראש. ₪  50,000שנת בחירות  מאיר:

 מהפרוטוקול זה בכלל לא היה בסדר יום. 

 

 מה זה לא בסדר יום? אלכס:

 

 זה לא בסדר יום. אתה לא היית בוועדה. מאיר:

 

 אני הייתי. אלכס:

 

. היתה ועדה כשלא הייתי. אני לא עדיכשאני הייתי זה ירד מסדר יום והזמנתם את החברים בל מאיר:

אני רוצה גם ₪  50,000ום. אני אומר לך משה אם אתה תאשר את ה אאשר ולא יעלה לסדר י 

  מה אתם שפויים ?₪.  50,000ולכל המקורבים ₪  50,000ולצחי ₪  50,000לאשר לציון  

 בשנת בחירות לעשות את זה ? 

 

שמענו את הצרכים , אני לא משתתף בועדת כספים . אז אני לא יודע מה היה שם. אנחנו  ראש העיר:

 ברור. ברשותכם , לא נאשר את זה. נעשה  

 

 מה , חבר מועצה אומר לך לא לאשר ואתה לא מאשר ? אני לא מבין.  מוטי:

 

 אני מכבד את זה, יהיה דיון נוסף אצלך )וינר(יחד עם אלכס , יש מחר ועדת כספים אז  ראש העיר:

ר הזה מותר אולי באותה ישיבה יהיה אפשרי גם הנושא הזה . אנחנו לא נגד פרסום למגז  

 למ"מ לשאול שאלות קשות.  

 

גם בא , אני רוצה את התקציב שלי מראש שלא המנכ"ל והגזבר  12:00ר בשעה חאני מ  מאיר:

כמו שאתה מאשר  .כמו איזה מסכנים , תוציא הזמנה לא תוציא₪  1700בשביל  כל פעם  

את כל התקציב שלי ואחלק אותם שווה שווה לכולם , אני  קחאני א .ר לכולםשלו , תא  

 אראה לכם.  

 

 למעט הסעיף הזה שיורד מסדר יום. ראש העיר:

 

 91ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות מס'  20.0.03מיום  91פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  – 6סעיף 

 .0.0382.מיום 

 

 

 מוריד מסדר יום. ראש העיר:
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הוא לא נמצא בנושא של  .מדתו של היועמ"ש שכן לאשר את הסעיף הזהעאין מכבד את  ש העיר:רא

     קשורים לסעיף הזה.לא החוזים. החוזים   

 

 

 החוזה הוא דבר נילווה . אתה לא יכול.  זזה עבודה בעיניים. אם אתה מאשר א  מוטי:

 

 א כדין.ההליך לא תקין. פרוטוקול ועדת הקצאות נעשה  של ריצ'רד :

 

 זה מאושר לפרסום, כלומר עוד לא התחילו את התהליך. ראש העיר:

 

בעיתין מקומי של בית ורץ אכל העמותות מפרסמות בעיתון ה .תהליך הפרסום התחיל כבר  מוטי:

למה אין שקיפות ? למה לקחת עיתון מקומי שלא מגיע לציבר  שמש. למה ההטעיה הזאת ?  

 ? החרדיתשם ? שוס הדרך מגיע לקריה   

 

 21.1.13מיום  90מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 .28.1.13מיום  90ופרוטוקול ועדת משנה להקצאות מס'    

 

 מי בעד ?

 

 )נתן(. 1נמנע   )ריצ'רד , מוטי (  2 נגד  8בעד    הצבעה:

 ש העיר.מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של רא החלטה:

 

 .מוטי כהן עזב את הישיבה 

 

דו"ח מבקר המדינה דיבר על סוגית ההקצאות , על , אני מבקש לשאול גם מיקי וגם יו"ר הועדה  נתן:

הקריטריונים הנדרשים. הליקויים לא היו פשוטים. כשמגישה לכם עמותה בקשה , יש שם  

 תלמידים ? יש שם אנשים ? 

 

ה מוסדות קיימים.  אנחנו בודקים שיש סמל מוסד , דורשים רשימת כל הבקשות האלה ז עו"ד גסטוירט:

 תלמידים , אנחנו דורשים המלצה של סגן מנהל החינוך שאחראי על החינוך החרדי.  

 

  29.0.03אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  7סעיף 

 

 .ם מישהודיברנו בעבר כשהיה פה מעמד מביך שבא פה מישהו משפחה שביקש לקרא רחוב על ש נתן:

מה שעשה מאיר לפני שנתיים שלוש לאלה שנהרגו בתאונות , עשה אנדרטה  כללית לכולם, זה דבר ראוי 

 ומכובד אבל אי אפשר לתת לזה מגרש .......... העולם כל הזמן זורם. אתה חייב קריטריונים.

 

 אבי אזרד וניסים עובדיה היו פעילי ספורט שכולם מכירים. ראש העיר:

 

 8.../   שנפטרו. טוא נעשה באיזה מגרש אנדרטה יפה לפעילי ספוראז ב נתן:
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 תאונות דרכים זה שונה . כל נושא של ספורט זה ספציפית. ראש העיר:

 

 לם משום גוף.ולא היתה פניה מע  מאיר:

 

הוגשו לך שני שמות נוספים אחד על כיכר האליפסה לקרא על שם חיים חפר שכתב את   ריצ'רד:

 משלט יושבת עיר" ולקרא את היכל התרבות ע"ש עמרם לוק ז"ל.השיר  " על ה  

 

מינינוקיבלנו רק לגבי חיים חפר. לגבי עמרם לוק ז"ל ,  ,נרצה לקבל את בקשתך בכתב ראש העיר:

 שבו ותגבשו. אתה לא היית באותה מליאה.ת , ועדת שאתה חבר בה  

 

 .29.1.13דת שמות מיום : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועהצעת החלטה –ראש העיר 

 

 מי בעד ? 

 

 מאשרים פה אחד. - בעד  הצבעה:

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

 

 אישור פתיחת חשבון בנק נפרד לצהרונים בבנק דקסיה – מחוץ לסדר יום – 8סעיף 

 

 .אין מתנגדים להעלות הנושא 

 

 דקסיה ק דירקטור בבנ ה משום שאניעאני לא משתתף בהצב ראש העיר:

 

 .בבנק דקסיה  לצהרונים  : מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבון בנק נפרדהצעת החלטה -שמוליק:

 

 מי בעד ?

 

 מאשרים פה אחד )ראש העיר לא השתתף בהצבעה( –בעד  הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה. החלטה:

 

 

 

 : אישור מקדמות לעמותות ספורט 9סעיף 

 

 ר את זה גם בועדת כספים.יאם אתם לא מתנגדים נעביר את זה ונעב ר:ראש העי

 

  אתם רוצים להעביר עכשיו? אנחנו בינואר . רבעון מסתיים בסוף מרץ.  25%זה מקדמה של   נתן:

 ך עד שגומרים את כל הועדות אנחנו נותנים להם מקדמות.וקניזו התהליך אר 
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 מועצת העיר מאשרת מקדמות לעמותות ספורט כמפורט להלן: :ההצעת החלט –ראש העיר 

 

 

 
 25%מקדמה  תקציב  סעיף שם העמותה

 ₪ 52,000 ₪ 204,420 כדורגל עמותת ספורט השמש
 ₪ 27,000 ₪  107,590 כדורסל אליצור בית שמש 

 ₪  7,000 ₪  27,954 אופניים רוכבי שמשון 
 ₪  6,000 ש"ח 25,320 בייסבול סופטבול בקליע

 ₪ 11,000 ₪  43,920 שחייה ספורט הישגי
 ₪  8,500 ₪  34,805 טניס שדה טניס

 

 

 מי בעד?

 

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

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

 

 תנחומנו למשפחת אטיאס על פטירתו של עובד העירייה ג'וג'ו אטיאס. – ראש העיר

 

 ה אישיתהודע –ריצ'רד 

 

יבי צומאיימים על איזונה התק העיר ואני חושב שמאיימים על עתידה דיש שני נושאים שהם קריטיים לעתי

 ומאיימים על פעילותה של העיר בעתיד.

 

מעבר בנין העירייה לקניון נעימי,  אני כתבתי ופניתי גם אליך וגם לגורמים המקצועיים בעירייה  .1

נין הזה. אני רק רוצה לשאול את הדרג ר לנו לעבור לבבנושא של הביניין שאני חושב שאסו

הקבלן הזמין ציוד וריהוט  ?ון שעדין לא נחתם עם הקבלן הסכם , האם זה נכוןכהמקצועי האם זה נ

ללא אישור העירייה . האם זה נכון שהקבלן לא הגיש עדיין לא תוכנית עבודה לא תוכנית חשמל 

והאם לקחת את ההלוואה ,4ים במקום כאשר אין לו טופס , ואנחנו פועלטלקומוניקציהולא תוכנית 

לשנתיים שאחרי זה הבניין לא נשאר ₪ מיליון  30"ח  כשבסופו של דבר שמיליון  10 – 7של 

שלנו.  האם לא כדאי לך אדוני ראש העיר לעצור ונעבור לצורה של בניה שישאר אצלנו ולחלופין 

על האיזון , אני מתכוון שנקיים דיון במליאה לאשר היום את תקציב העירייה כדי שלא יאיים 

 הבאה בנושא הזה.

ת העיר , עם צמנהלים  בניגוד להחלטת מוע.היכל התרבות שהעבודה בו הופסקה –הדבר השני  .2

של התקציב וכמי ₪ מיליון  5הפסקה של הדברים , שלמרות שבוזבזו הקבלן משא ומתן על 

ולא  –שא שקובעת שנמצאו קברים ירא קדת"אשנושא בהובלה של הדברים זה חברה לא חוקית  

ל כך. האם זה עומה שנמצא , נמצא מחוץ לגדרות הבנין ויש לי מסמכים מסודרים  –נמצא קבר 

נכון שמהנדס העיר  הנושא באחריות על כך שהוא מודיע בישיבת מנהל אגפים לפני כחודשיים 

 היכל התרבות אינו מתאים להגיד פתאום אולי שושנה את הבנין  15במשך אחרי שהוא תכנן 

            /...10 
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א ישב ונמצאים בידי כשהולגודל של בית שמש , יש לי את המסמך ווהקלטה של אותה ישיבה  .3

בנושא הזה . והדבר האחרון בנושא של  יתתכנון , בהצגה ובאישור.האם אין לו אחריות אישב

להביא את הקבלן לפה לדאוג היכל התרבות , אני חושב שמועצת העיר צריכה להתכנס בהול 

ואם אני לא טועה זה כמעט אל ₪ מיליון  5.5שימשיך את העבודה שלו ולא לעצור כי איבדנו כבר 

חזור כדי שהבניין הזה יקום. הבניין הזה חייב לקום בקדניציה הנוכחית. אני מאוד מכבד את  –

שם זה מה  צאם מה שנמרא קדישא לא יכולים לקבוע מה יקרה. וגתהרבנים אבל דעת הרבנים וא

 שהובא לשם בכוונה . אני מסתובב במסמכים של רשות העתיקות.

 

 היות וזה מחוץ לסדר היום אני לא יכול להשאיר שאלות באויר אני רק אומר בקצרה.  ראש העיר:

י פרוטוקולים והודענו בצורה הברורה ביותר נהנושא הובא למליאה בש בנייין העירייה:  

, כי אין כאן לשכור  משרדים לבניני העירייה , כי כאן אסור לנו להיות  שהעירייה הולכת  

גם  25.7.12וב  29נגישות לנכים, יש לנו התחייבות בנושא הזה. פרוטוקול מן המניין מס'   

אחת מהישיבות התקבלה החלטה לקחת הלוואה בשכהישיבות נעדרת.  ובשתי ישבתי  כן  

 לשכירות.

 

 יכול   על מבנה שאתה₪ מיליון  10ענה מה שריצ'רד טוען, אתה שם פה כל האופוזיציה ט  נתן: 

 ₪.מיליון  10 -לבנות ב  

 

דעתכם   .העיראת ההנהלה מנהלת  .אופוזיציה אתם לא מנהלים את העירלעם כל הכבוד  ראש העיר:

אם ירצה השם תהייה שם.  הנשמעה. אמרתי לכם שאני לא מקבל את זה . המליאה הבא  

שהנושא  חות. כך יוזה כולל את האלמנטים של הבט 4א נכנס לשם בלי טופס אנחנו ל  

מעבר לבנין אחר  –. זה אחד הדגלים שהנפתי כשהתמודדתי על רשות העיר ניעקרו א וה  

אין עוררין וכל חברי שותפים לנושא ריצ'רד חלוק עלי וזה טבעי. יש כמה סוגיות  ובזה –  

 ל הדמוקרטיה.שאנו חלוקים , זה טבעה ש קטנות  

ת להזיז ולגבי היכל התרבות של בית שמש. קיבלנו החלטה לעשות את זה שם. היו ניסיונ  

  םאת הבנין משם, הצענו גם חומה וזה מוכיח על אמיתות כוונתנו אבל מה לעשות יש גורמי  

 נמצאה מערת קבורה. יש תמונות אצל הגזבר ומהנדס העיר. .שאינם תלויים בנו  

 

 טח ההיכל.שא בל  ריצ'רד:

 

 כמו לבנות רפסודה. עם כל הכבוד אני ראש העיר , משה  פתרונות ניסיתי למצוא  ראש העיר:

לל הנקודות הקריטיות  אני בגאבוטבול, לא בונה מעל קברים גם אם זה יעלה לי בתפקיד .   

 , גזבר ומהנדס  כ"ל משכתי את ידי מהדיון וביקשתי שרק שלושה יהיו בדיון הזה. מנ  

מחוץ לעיריית בית שמש  אחריםקונסטרוקציה  פלוס חוות דעת כתובות וגורמי העיר.   

הלכתי גם ליו"ר מפעל הפיס סיפרנו להם את הבעיה. שלאחר מכן  ומחוץ למפעל הפיס.  

ועי להגיד לקבלן אל תמשיך צמתמשך לעירייה הוחלט ע"י הצוות המק כדי שלא יהיה נזק  

 עם העבודה. ןתילחלוב אותנו. אמר לו להמ  

 

 ? פיצוי על הפסקת עבודה₪ מיליון  3ברדוגו , האם הוצע לקבלן   ריצ'רד:
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תן פיתרון לעניין הזה גם יפתוחה לכמה אפשרויות , אם ימצא פיתרון שי ךמבחינתי הדר ראש העיר:

 אם לא ימצא פיתרון  ,עוזי דיין יש לי סיכום עם מפעל הפיס עם היו"רו  זה יעלה כסף  אם 

 חלילה הוא מוכן לבוא איתנו למצוא אתר חלופי ולהעביר את הכסף לשם וגם מאפשר   

 שאם לא ימצא פיתרון הכסף עומד לרשותה של העיר בית שמש הותיקה לבנייתם של   

 מועדונים נוספים , בנייתם של מעונות נוספים.  

 

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל –רשם: דוד סיטבון 

 

 

 

 

  ____________        ____________ 

 משה אבוטבול               דוד   סיטבון    

 ראש   העיר            סמנכ"ל     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


