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 10.9.15מיום  15פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  

 

 ראש העיר - מר משה אבוטבול  נוכחים:

 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר - מר משה מונטג   

  חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  

 חבר מועצת עיר - מר חיים בן מרגי  

 חבר מועצת עיר - מר אליאסף ורמן  

 ירחבר מועצת ע -  מר אלי כהן   

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי  

 חבר מועצת עיר - מר משה שטרית   

 חברת מועצת עיר -  גב' סטלה ולטר  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 

 סגן ומ"מ ראש העיר - מר מאיר בלעיש   חסרים:

 חבר מועצת עיר  - אברהםמר פרנקל   

  

 מנכ"ל  - עו"ד מתי חותה  משתתפים:

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון   

 גזבר  - מר אריה ברדוגו  

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   

 מבקר -  מר יעקב דהן  
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 על סדר היום:

 דבר תורה. .1

 אישור תב"רים. .2

 .1-3/2015דו"ח רבעוני  .3

 .2015עדכון תקציב  .4

 .31פרוטוקול ועדת כספים מס'  .5

 אישור מינוי של מר חברון טרבלסי למנהל אגף החינוך. .6

 אישור מורשה חתימה לרב מרדכי גולדשיין בבית הספר אהבת ישראל בנים  .7
 ולליאור בן לולו בבית ספר הראל.            

 אישור הסכם הקצאת קרקע כמפורט להלן:   .8      

 . 164א' , בתב"ע בש/ 306עמותת פנים מאירים , מגרש  .א

 .164א'/בש/ 509בתב"ע   306/5935עמותת עץ הדעת גוש  .ב

 . 836/מי/במ/38תב"ע  403/34271עמותת חכמי הדורות גוש  .ג

 .-24 -/א 853תב"ע/ חלקה מי/ 416/5152עמותת חיי שרה שע"י מורשת דליה גוש  .ד
 .24.8.15י קאנטרי קלאב מיום .     אישור פרוטוקול ועדת היגו9     
 .20.4.15.    אישור פרוטוקול ועדת שילוט מיום 10     

 

 

 

 דבר תורה – 1סעיף 

 נאמרו ע"י ראש העיר.

 

 אישור תב"רים – 2סעיף  

 

 .  721מרכז קהילתי קריה , תב"ר   שלום:

 

 מירה  פורוש חיי שרה, תורה לשמה.  :אולם ספורט שאמור להיות למקבץ בתי ספר ראש העיר:

 , דרך החיים.  720תב"ר   שלום:

 זה מעבר מלוי אשכול לבית העלמין. זה מעבר עם נגישות . גולדברג:

מקרן  הרשות . כמה יש עכשיו בקרן הרשות מאחר ומדובר  ₪מיליון  4.5יש פה  אלי כהן :

, אתה מתבסס על הכנסות עתידיות או שאתה מתבסס על תקציב 2017תקציב על  

 שקיים היום. האם יש תקציב גם למגרש הכדורגל? 

 

כל התב"רים בשפ"ע. זו תוכנית רעיונית , תוכנית תלת שנתית שאגף שפ"ע מעוניין לבצע  גזבר:

אני יכול את הפרויקטים האלה. המקורות יביאו במהלך השלוש שנים . היום יש כסף בקרן ו

 להקצות לפרויקטים האלה. אבל כספים ממקורות האחרים כרגע לא זמינים.
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לשנה אחת. אם היתה מוצגת לשנה אחת  זה באמת חידוש. אני לא זוכר שהוצגה תוכנית אלי:

תוכנית , הייתי אומר שאתה צודק והייתי מברך על כך. אבל מהאומר שזו נגזרת  והיית

ולא יודעים מה אתם מתכננים. אנחנו לא יודעים מה מאחר ולא נקבע סדר עדיפויות 

 התקציב ומה הגרעון.

לכן על בסיס מה אפשר  ₪מיליון  אתמול התפרסם שמקבלים מענק איזון רק שלושה 

 ליצור התחייבות כספית כשאין תוכנית, אין תקציב ואין יעד גרעון.

 

תקציב פיתוח  אפשר. כל הרשויות עושות את זה. אנחנו מתבססים בעיקר על גזבר:

מיליון  7-8 ,ממשרד הפנים  ₪מיליון  7 –שאנחנו יודעים שנקבל אותם. ונקבל כ 

מקבלים ממשרד השיכון ישן מול חדש.יש השלמה נוספת מקרן , ממפעל הפיס  ₪

 לעבודות פיתוח.

 

אתה לא עונה לי על השאלה. אני שואל מה התוכנית? אנחנו בחודש ספטמבר ואין  אלי כהן:

ודה לשנה הקרובה ואין תוכנית  לשנה הבאה ואין תקציב. על בסיס מה תוכנית עב

נית וכיאתה רוצה שאנחנו נאשר. אולי יתברר מחר שאתם רוצים להקים ישיבה ת

גבוהה את ישיבת מיר שבאה לכאן ואתה צריך את הכסף הזה. אולי נצביע בשביל 

 זה.

 

כל שנה היינו מקבלים ממפעל הפיס תקציב שנקרא "אמות מידה" ומענקי פיתוח  ראש העיר:

ממשרד הפנים. היינו יושבים ומתלבטים מה עושים עם זה ודנים על אותן בעיות 

של אותה שנה . החלטנו יחד, ישבה ועדה , מאיר בלעיש טיפח את העיר והתיקה , 

ית הזאת. התוכנית הזו היא גולדברג ממונה על שפ"ע , דירנפלד וגיבשו את התוכנ

יעשו. אבל לא יהיה שינוי דרמתי כמו ישיבת  –קווי יסוד ואם צריך לעשות שינויים 

 מיר.

 

ת לצערי אין תשובה ואינני יכול לאשר דבר שאינו בתקציב מאושר ואינו מבוסס על תוכני אלי:

אבסורד דבר שאינו מקובל בשום מערכת. תראו את ה עבודה ומבוסס על סדרי עדיפויות

שבעניין. בסעיף סימוני כבישים שכתוב בהקפאה. אתה כבר עשית תוכניות ואתה עוד לא 

 אישרת וכבר זה בהקפאה.על בסיס מה ?

 

 אתה מבקש תוכנית עבודה ותקציב מאושר וזה מה שיש לנו. גולדברג:

 יהושוע  לא ! זה אוסף של אמירות. אתה לא יכול לדבר כרגע על מעבר של אוהל  אלי:

 נגמרת עכשיו. 2015כי  ₪שזה מיליון  2015 –ב   

 

 .2015זה מתקציב  גולדברג: 

 

 כתוב ביצוע.  שלום:

 

לקבל שצריכים בקרן יש כסף. תקציב המדינה עדיין לא עבר אבל אנחנו יודעים  מנכ"ל

יוני.  -. קיבלנו אותו בעבר בחודשים מאי₪מיליון  6תקציב פיתוח ממשרד הפנים 
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השנה הודיעו לנו שנקבל אותו. עכשיו אנחנו מכינים את התוכנית. תוכנית שהיא 

 מנסה לאזן בכל חלקי העיר.

 

 בלי סדרי עדיפויות. זה לא רציני. תאתה כאיש מקצוע לא יכול לתת תוכני  אלי:

 

 שזה סדר עדיפויות.וקבעו  ישבו כמה אנשים  ראש העיר:

 

בבקשה , למשל,  לגבי רחוב הנרקיס ואין שום התייחסות. אולי כן זה באיםאנחנו   אלי:

 כנס לסדר העדיפויות שלכם.י 

 

רמת לחי למשל , נבנתה הרבה לפני רחוב הנרקיס יש סדרי עדיפויות. ישבה קבוצה  ראש העיר:

 וקבעו את  סדר העדיפויות שנראה להם.

 

שא של הכדורגל הקפאנו את הנושא בנוגע להקצאה של סימוני כבישים , בשל הנו גולדברג:

 . ₪מיליון  2.5הזה לטובת הכדורגל 

 

 על בסיס איזה החלטה הקפאת ?  אלי:

 זה העדיפויות שלנו. ראש העיר:

 

מה שדחוף עכשיו זה מגרש הכדורגל והגיע הזמן לגמור את זה. אתה מקצא לרמת  שלום:

את חפציבה  שמחבר רואתה לוקח מעב ₪מיליון  3לחי שזה מאות משפחות רק 

שזה מקרנות הרשות ורמת לחי צריך לחכות לישן  ₪מיליון  2.5לקריה אתה מקצה 

 מול חדש.

 

גם חדש מול ישן זה כסף של הרשות. בחפציבה זה מעבר לבתי הספר , מעבר  ראש העיר:

מרכז מסחרי ותגיד אם , למאות ילדים, תסתכל על כל השקעה בגן העיר , בן גרא 

 יש הפליה.

 

מפעל הפיס יגיד לי הגזבר , אם אינני טועה בשנה הקודמת שיעבדנו ל ושא שהנ שלום:

 כספים למגרש הכדורגל איפה זה מתבטא פה 

 . 2016-2017ופה זה   2015 –שלום אתה מדבר על כסף ששוריין ב  דירנפלד:

 . 

 .מנשה אליאס מצטרף לישיבה 

 תנועה מדובר.לגבי תנועות נוער. אני מבין שזה נעשה .לאיזה  שטרית משה:

 

 עוד לא נאמר. ראש העיר:

 

פגשתי בחורה על מדי תנועת אריאל והיא אמרה לי שיצאה מהפגישה עם רכז נוער  משה שטרית:

של בני עקיבא עזרא. אני מאוד מברך אבל יש משהו שמרגיז אותי. כי כשאתם 
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מבקשים מאתנו להצביע  עבור דברים חשובים כמו מוסדות . יש תנועות נוער 

ויות ראש" הם לא צריכים לקבל את השרות הזה ולהיות מוזמנים לישיבות "גל

 אלה?

 הם נפגשו איתי ואני לא רכז . בן מרגי:

 

 אם יש שינוי חיובי מצד העירייה כלפי תנועות נוער חשוב שהם ירגישו את זה. שיטרית:

 

אותם לטובת  ברמב"ש א' התפנו מספר מנ"דים והנחתי את סגני חיים בן מרגי שיקח ראש העיר:

 תנועות נוער.

 

 תקציב תונעות הנוער מיועד לכולם ואין הפרדה בין דתיים ללא דתיים. בן מרגי:

 

אומר הגזבר שאנחנו עתידים לקבל את הכסף ועדיין לא קיבלנו. אז שמעון זה הולך  מוטי:

ככה אם יש כסף תביא את זה לאישור. ותגיד אם אתה יכול לבצע את הפרויקט ולא 

 ם עושים כל פעם מביאים פרוייקטים ואתם נתקעים כי אין כספים.כפי שאת

יש קואליציה ויש אופוזיציה. אני אמור לשרת את כל הציבור. אני עושה את זה  גולדברג:

 במשקפיים שלי ולא שלך.

 

 ה תוכנית גם בעיר הותיקה וגם בשאר העיר.שנה הוא עווהוא ממ ראש העיר:

 

 מעניין אף אחד. אתם עושים טעויות. זה לא מוטי:

 

 אנחנו עושים ברמת לחי, בבן גרא, מרכז מסחרי, גן העיר. ראש העיר:

 

 .אילסף מצטרף לישיבה 

שנותן אויר לנשום יש גבול לביזוי ולהתנשאות שלך )גולדברג(  אני מעריך ואומר יישר כח אלי:

ושלכם. אתה נמצא היום בערב ראש השנה וזה מה שאתה אומר  שאתה עושה לי טובה 

 שאני חי פה! תתבייש לך! תבקש סליחה!

 

אני לא שמעתי שאמר את זה. ואנחנו צריכים להתחנן , להודות שעושים שביל  ראש העיר:

 ית ספר. דמגוגיה יש בכל מקום.בחפציבה לילדי ב

 

 אתם עושים את ההפרדה.  מנשה:

 

: מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון הצעת החלטה –ראש העיר 

 בנק לכל תב"ר.
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 מס' תבר

שם 
 הפרויקט

 מיקום הפרויקט מהות הפרויקט
סה"כ סכום חדש 

 בש"ח
 מימון

570 
 

 מ. החינוך 274,849          ₪ 0427ס. מוסד  408מגרש  הקדמת כספי תכנון

571 
קיר תמך 

 406מגרש 

בקשה של דני צרפתי מהנדס העיר קיר תמך  נפל לפני 
מס' שנים.  יש צורך בתיקון דחוף לפני שייגרמו נזקים 

 למבנה וסכנת חיים לתלמידים. 
 2,500,000      ₪ 406מגרש 

 קרנות הרשות
 החינוך מימון ביניים עד לתשלום מ.

573 

מנדי"ם  07
לפתיחת 
שנה"ל 
 תשע"ו

 2נחל לוז  מנ"ד גן 0 גנ" י תורת שלום
 07בן איש חי  מנ"ד כיתות 2 סמינר גור שירת מרים

 2האדמו"ר מבעלז  מנ"ד כיתה 0 סמינר בית יעקב )באר מרים'
 02נחל שורק  מנ"ד כיתה 0 משכנות דעת בית יעקב ב"ש

 06איש חי בן  מנ"ד כיתה 0 מקור חכמה
 2תכלת מרדכי  מנ"ד כיתה 0 בית מלכה

 2חפץ חיים  מנ"ד כיתה 0 צאן קדשים
 7רבי מאיר בעל הנס  מנ"ד כיתה 0 חב"ד

 04בן עזאי  מנ"ד כיתה 0 בנות רחל )רמב"ש' בית יעקב
 04בן עזאי  מנ"ד כיתה 2 בנות ויזניץ
 האדמור מבעלזא מנ"ד כיתה 0 תורת אמך

 בן איש חי מנ"ד כיתה 0 גני בית יעקב
 7רבי מאיר בעל הנס  מנ"ד כיתה 0 קדושת לוי

 2האדמו"ר מבעלז  מנ"ד כיתה 0 מורשת דליה
 

 מ. החינוך 1,240,000      ₪

 

מס' 
 תבר

תשתיות אגף  , 2027-2026תברים לשנים 
שפ"ע  

 מקור ולפי שנת תקציב פירוט מקורות תקציב לפי

שנת ביצוע שם תב"ר הרשותקרנות  סכום   מפעל הפיס משרד הפנים חדש מול ישן  

    620,000 ₪ 620,000 ₪ 2015 תכנון ובקרה פרויקטים 704
  1,300,000 ₪ 700,000 ₪  2,000,000 ₪ 2015/16/17 ריהוט רחוב 706
  3,500,000 ₪ 1,000,000 ₪  4,500,000 ₪ 2015/16/17 כלי אצירה טמוני קרקע 707
  425,000 ₪ 425,000 ₪  850,000 ₪ 2015 שילוט ותמרורים 707
  2,100,000 ₪  30,000 ₪ 2,130,000 ₪ 2016/17 ציוד  708

  1,600,000 ₪   1,600,000 ₪ בהקפאה    
  2,000,000 ₪ 2,000,000 ₪  4,000,000 ₪ 2015/16/17 עבודות פיתוח 709
  3,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 1,500,000 ₪ 7,500,000 ₪ 2015/16/17 סלילת כבישים 720
    100,000 ₪ 100,000 ₪ 2015 ארונות סעף 722
  900,000 ₪  900,000 ₪ 1,800,000 ₪ בהקפאה סימוני כבישים 722
  600,000 ₪ 600,000 ₪  1,200,000 ₪ 2015/16/17 ניקוזים 724
  1,150,000 ₪   1,150,000 ₪ 2015/16/17 כלי אצירה 724
 500,000 ₪  250,000 ₪  750,000 ₪ 2016 עצים ונטיעות 726

  250,000 ₪ 250,000 ₪  500,000 ₪ 2015 חשמל ותאורה 727
  1,000,000 ₪ 1,000,000 ₪  2,000,000 ₪ 2016/17 קירות תמך 727
    800,000 ₪ 800,000 ₪ 2015 רכבים 4 ,ציוד  728
  500,000 ₪  500,000 ₪ 1,000,000 ₪ 2015 מעבר אהל יהושע 729

 500,000 ₪ 18,325,000 ₪ 9,225,000 ₪ 4,450,000 ₪ 32,500,000 ₪  סיכומים  

 

מס' 
 תבר

פרויקטים שפ"ע , 2027-2026תברים לשנים   פירוט מקורות תקציב לפי מקור ולפי שנת תקציב 
שנת ביצוע שם תב"ר   קק"ל מפעל הפיס חדש מול ישן קרנות הרשות סכום 

   2,500,000 ₪  2,500,000 ₪ 2004 דרך החיים 720
   1,000,000 ₪  1,000,000 ₪ 2004 בן גרא 720
   3,000,000 ₪  3,000,000 ₪ 2004 רמת לחי 720
   3,000,000 ₪  3,000,000 ₪ 2006 שלב ב' ,מרכז מסחרי  720
  1,500,000 ₪   1,500,000 ₪ 2006 שצ"פ מנחת יצחק 721
  500,000 ₪   500,000 ₪ 2006 מתקנים פארקים 721
721 

  

 קריה ,מרכז קהילתי 
  

2006 ₪ 3,000,000   ₪ 3,000,000  
2007 ₪ 4,000,000   ₪ 4,000,000  

  1,300,000 ₪   1,300,000 ₪ 2007 קרן היסוד ,מיני פיץ  721
 3,000,000 ₪ 3,000,000 ₪   6,000,000 ₪ 2007 גן העיר 721

  500,000 ₪   500,000 ₪ 2007 שיפוץ מתנסי"ם 721
  1,000,000 ₪   1,000,000 ₪ 2007 מתקני משחק 721
   500,000 ₪  500,000 ₪ 2004 תנועות נוער ,יבילים  720
    200,000 ₪ 200,000 ₪ 2004 טנדר ,ציוד  722
   1,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 4,000,000 ₪ 2006 שצפים סובב קריה 720

 3,000,000 ₪ 14,800,000 ₪ 11,000,000 ₪ 3,200,000 ₪ 32,000,000 ₪  סיכומים  
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 מי בעד? 

  0 נמנע:   7 נגד: 9 בעד: הצבעה:

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

 

 3/15-1דו"ח רבעוני  – 3סעיף 

 

שנתי  , החצי ₪מיליון  22 שנתיים במונחים  ₪מיליון  4.5הדוח מדבר על גרעון של  גזבר:

     .₪מיליון  12.5שנערך ע"י רואה חשבון מדובר על 

מיליון  6לעוד  רוגרעון מאושר ע"י משרד הפנים. בשבוע הבא אני אמור לקבל איש ₪מיליון  10

 שש"ח מאחר לא קיבלנו אישור על העלאה  בארנונה.

התאגיד. נכון לרגע בגין החזר הון של הקמת  ₪מיליון  6 –כור להעביר לעירייה אמתאגיד המים 

ר עד סוף השנה. עם העברה לא יברבעון השלישי ואת היתרה יעב ₪מיליון  1.5זה העביר התאגיד 

 לא יודע כמה. – הנסטה ממסגרת התקציב. אני מעריך  שעם הגדלת מענק האיזון גם בית שמש תזכ

 

 .מונטג מצטרף לישיבה 

 זה פחות.היום  ₪מיליון  36עמד על  2014ף והגרעון  המצטבר בס

 

 . מה הורדת להם בשכר.₪ 56,000 חסכתמפנה אותך לסעיף נבחרים שכר  שלום:

 

 לא , יש תשלומים שלא משולמים כל חודש. גזבר:

 

 כמה חשבוניות יש על השולחן שלך שצריך לשלם ולא נכנסו לדו"ח הזה.  שלום:

 

חשבוניות אנחנו אין כל החשבוניות שנמצאות בהנהלת חשבונות נמצאות  בדו"ח ועל מה ש גזבר:

 עושים "הפרשה".

 

 מה ההשלכות של הגרעון בתב"רים על הגרעון השוטף? שלום:

 

כבר מספר שנים שלא עושים גרעון התב"רים . אם חסר כסף משלימים מהקרן או  גזבר:

 מהלוואה.

 

 מההכנסות? 12%הדו"ח הזה טוב יותר מקודמיו , למה סטיה של  שטרית:
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 זאת הסטיה.   - ברגע שלא קיבלנו 5%בגין ה  ₪מיליון  5.6יותר גדולה. תקצבנו  הסטיה גזבר:

 

 ואין השפעה על התקציב הרגיל? ₪מיליון  10זה שיש גרעון בתב"רים של ך אי  ריצ'רד:

 

מזומנים זה אומר כמה כסף יש לי תזרים .  רים מזומנים לתקציבזבין ת יש הבדל גזבר:

ומה הייתי צריך  כניסלהצריך בבנק. כמה נכנס כמה יצא. תקציב זה מה הייתי 

. ₪מיליון  82 הכנסתי  ₪מיליון  92להוציא ומה קרה. ברבעון הייתי צריך להכניס 

 5.5הנטו הוצאתי יותר  ₪מיליון  88הוצאתי  ₪מיליון  92הייתי צריך להוציא 

 יב השוטף.בתקצ ₪מיליון 

 

 אני שאלתי על הגרעון הבלתי רגיל. זה לא משפיע ?  ריצ'רד:

 

 אמר לך לא משפיע. גם אם תשאל עשר פעמים. ראש העיר:

 

 .מונטג עזב את הישיבה 

 2015עדכון תקציב  – 4סעיף 

 

בארנונה. משרד הפנים לא  5%לקחנו עליה חריגה של  2015 –כשתקצבנו את התקציב ב  גזבר:

. בתאום עם משרד הפנים הם הסכימו ₪מיליון  5-7לכן נוצר חוסר בהכנסות של ר איש

 ₪מיליון   6 –ונגדיל תקבולים אחרים ב  ₪מיליון  6 –שנקטין  את הכנסות הארנונה ב 

 גרעון. ₪מיליון  16מיליון נוספים סה"כ    6 –ב  המשמעות הגדלת גרעון

 

 .₪מיליון  10 -אישור להגדיל את הגרעון ב זה לא מה שאמרת קודם. הסברת לנו שקיבלת אלי:

 

 .₪מיליון  6 -מיליון ועכשיו עוד כ 10-הוא אמר שמשרד הפנים הכיר ב  שיטרית:

 

 זה מה שאמרתי. גזבר:

 

 שאישרו לך הגדלת תקבולים. תקבולים זה הכנסות ולא גרעון.אמרת  אלי:

 

הארנונה. הפרמטר היחידי שהוא הוא משיעורי  היכולות שלנו להגדיל הכנסות ממקור אחד  גזבר:

גם לא  ₪מיליון  7 -בשליטה שלנו. אנחנו יודעים היום שאי אפשר להגדיל הכנסות  ב
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מיליון  7 –מחניה. ישבנו מול משרד הפנים בחודש השביעי ואין לנו את היכולת להגדיל ב 

₪. 

 

 ₪מיליון  12אנחנו מתחילים את הדיון הזה בהצגת הדו"ח  הרבעוני שמציג גרעון של  אלי:

ועכשיו הוא  ₪מיליון  24וני הגרעון גדל ל ישבדו"ח החצאומר את הדיון ואתה  םממשיכי

אמרנו לך   5% –חודשים שאין לך את ה  3. אתה כבר יודע  ₪מיליון  30 –יגדל ל 

גביה מהארנונה נכון   100%תמונה של הארנונה איננה אמיתית. האם יש לנו השהצגת  

 כנון ?לשישה חודשים , מהת

 

 אנחנו עומדים ביעד. גזבר:

 

תב"רים וחלק מהתקציב  מהקופה קיימת , אני אומר תעשו תכנון לאשר אתם  מבקשים  אלי: 

תעמדו כמו שאני אומר לך שמגביה  אתקציב אתה אומר לא צריך . אני אומר לכם של

גה סדרי לכן אתה מראש לא עושה תכנון. אין הצגה של יעדים.אין פה הצ מחניה לא תעמדו.

 ל.ופיעדיפויות. אתה אומר להגדיל את הגרעון וזה 

ד. אמרת למונטג שיציג את זה. עברו –ביקשתי להציג כאן שרותים ציבוריים של רמב"ש ג' 

חודשים ולא הצגתם את זה.  תמצא בנו שותפים בהכנת תוכנית עבודה ותוכנית  5

 תקציבית. זה לא יעבוד אחרת.

ם פה בפברואר , היום היה צריך לעבד במגרש. אתם הצהרתם כאן ועד היום לא תאמר

הביאו גרגיר.עזבו את הויכוחים הפוליטיים מעבר למה שנאמר היום שהוא מעשה חמור 

 כמוהו. אני עוד אתייחס אליו בהזדמנות אחרת.

 

אחת המכות  ם בבית שמש . המרכזים המסחריים  ריקים וזהוהחניות בתשלום לא נתנו כל מוטי:

 הכלכליות בעיר.

 

 למה בכל עיר זה קיים וכאן לא יהיה . ראש העיר:

 

אנחנו לא ת"א , נתניה . אנחנו במצב כלכלי לא כל כך טוב. עשיתם פילוט, אנשים לא יגיעו  מוטי:

למרכזים המסחריים. תמשיך עם הפילוט . אם באמת  בסוף התהליך יקח זמן לאנשים 

אין שום בעיה. אבל אם יש פגיעה בסוחרים תעשו  –מסחריים להתרגל ויבואו למרכזים ה

 סטופ תגידו טעינו ותבטלו את זה.

 

אתה רוצה שניתן הרבה דברים בעיר ולא להעלות ארנונה , לא לתת חניות , אז מה  ראש העיר:

 אתה רוצה? מאיפה נביא את הכסף?
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 תקצץ. מוטי:

 

 נשאר בקרנות הרשות ולא קיבלתי.כמה כסף לדעת  בישיבה הקודמת ביקשנו   שלום:

 

 אין בעיה , ביום רביעי תבוא אלי ותקבל.  גזבר:

 

 .2015: מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב הצעת החלטה –ראש העיר 

 

 מי בעד ?

  7 נגד: 9 בעד: הצבעה:

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

 

 31ם מס' אישור פרוטוקול ועדת כספי – 5סעיף 

 

 שהעברתם למועצה הדתית. ₪ 30,000 –מבקש לדעת מה זה ה   שלום:

 

 אנו עושים שיתופי פעולה בין המחלקות וגם עם המועצה הדתית. ראש העיר:

 

אני פניתי לגזבר לפני כחודש וביקשתי לשאול לגבי מה שפורסם בקרן אור לגבי  אלי:

דתית לגורמים נוספים. העברת תקציבים למועצה הדתית באמצעות המועצה 

 התחייבת להעביר לי תשובה. עבר מעל לחודש. זה לא ראוי ומבקש לקבל תשובות.

 

 .  האם זה נכון ?1השאלות היו: 

 . למה הועברו ?2  

 . מה הסכום שהועבר?3  

 ם ?. ואיפה התקבלו ההחלטות להעברת הסכומי4  

 

 תעביר את הנתונים. ראש העיר:

 

מיום  31מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול  ועדת כספים מס'  :הצעת החלטה –ראש העיר 

5.8.15. 

 

 מי בעד ?

 0 - נמנע  7 - נגד  9 –בעד  הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:
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 אישור מינוי של מר חברון טרבלסי למנהל אגף החינוך – 6סעיף 

 

 (מועמדותויורד מסדר היום )מר טרבלסי הסיר את 

 

 אישור מורשה חתימה לרב מרדכי גולדשיין בבית הספר אהבת ישראל בנים   - 7סעיף 
 ר בן לולו בבית ספר הראל.יוליא      

 
 24814071ת.ז  עיר מאשרת את הרב מורדכי גולשטיין : מועצת ההצעת החלטה –ראש העיר 

כמורשה חתימה  040352445ת.ז בן לולו  מה בבית ספר אהבת ישראל ואת מר יאיר כמורשה חתי

 בבית ספר הראל.

 

 מי בעד ?

 

 0 נמנע: 7 - נגד:  9 –בעד  הצבעה:

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

 
 אישור הסכם הקצאת קרקע כמפורט להלן: 8סעיף 

 . 164א' , בתב"ע בש/ 306עמותת פנים מאירים , מגרש  .א

 .164א'/בש/ 509בתב"ע   306/5935עמותת עץ הדעת גוש  .ב

 . 836/מי/במ/38תב"ע  403/34271עמותת חכמי הדורות גוש  .ג

 .-24 -/א 853תב"ע/ חלקה מי/ 416/5152עמותת חיי שרה שע"י מורשת דליה גוש  .ד
 

 : מועצת העיר מאשרת הסכם הקצאות קרקע כמפורט להלן:הצעת החלטה -ראש העיר  
 

 . 164בתב"ע בש/א' ,  306עמותת פנים מאירים , מגרש  .א

 .164א'/בש/ 509בתב"ע   306/5935עמותת עץ הדעת גוש  .ב

 . 836/מי/במ/38תב"ע  403/34271עמותת חכמי הדורות גוש  .ג
 . 24 –/א 853תב"ע/ חלקה מי/ 416/5152עמותת חיי שרה שע"י מורשת דליה גוש  .ד

 מי בעד?

  0 נמנע: 7 נגד: 9 בעד: הצבעה:

 ההחלטה של ראש העיר.מועצת העיר מאשרת את הצעת  החלטה:
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 24.8.15פרוטוקול ועדת היגוי קאנרטי קלאב מיום  – 9סעיף 

 

חוקית להביא למליאה. עשינו הפרוטוקול בא לבקשתו של מאיר בלעיש , אין חובה  ד גסטוירט:"עו

שנים. העיריה  3 –ז להפעלת הקאנטרי קלאב במסגרתו נבחרה עמותה לפני כ כרמ

כתבה במכרז שדמי הזיכיון יופקדו לקרן לשיקום הבריכה.  כשיש הוצאות שוטפות 

הוצאות מבניות: איטום, מערכת חימום שמתקלקלת וכו' מתקנים . המפעיל מממן

 מכספי הקרן. לצורך הנושא הזה הוקמה ועדת היגוי.

 

 , אם אנחנו צריכים לאשר.ל תקציבים עלות , יל הפעעלמה לא מקבלים דו"חות   ריצ'רד:

 

 אתם לא צריכים לאשר. אתם כחברי מועצה אתם רשאים על פי חוק לקבל את כל  עו"ד גסטוירט:

המידע. פנו בכתב ותקבלו. יש הסכם עם המפעיל , יש ביטוח יש ועדת היגוי 

 שמחליטה על שעות פתיחה , מחירים, איזה שיפוצים לעשות וכו'.

 

 העמותה בקאנטרי לא עשתה מה שהיתה אמורה לעשות ואת מה שאמורה לעביר מוטי:

לעירייה היא הופכת להוצאות של הבריכה, אתה לא מביא לנו את הדוחות 

 השנתיים.

 

 ראיתי והתרגשתי לראות שחיין מבית שמש ביורוספורט. :שיטרית 

 

 20.4.15אישור פרוטוקול ועדת שילוט מיום  – 10סעיף 

 

 20.4.15מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שילוט מיום   הצעת החלטה: –ראש העיר 

 בכפוף לאישור אגף ההנדסה.

 

 מי בעד ?

 

  0 - נמנע: 7 - נגד 9 - בעד הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:
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 .  בנינו להם בית ספר. חברת חשמל ראש העיר : יש בית ספר "יקירי ירושלים" שנמצא במנ"דים 

מבקש את אישורכם אני   מבקשת זכויות על החדר טרנספורמציה. היועמ"ש יסביר.

 .לעלות את הנושא

 

 אני מתנגד.  ריצ'רד:

 

 לה לדיון ואישור.ולא ע ראש העיר:

 

 

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם: דוד סיטבון 

 

 

 

 

   _________________     _______________ 

 משה   אבוטבול           דוד    סיטבון        

 סמנכ"ל  ומרכז הישיבות                                                      ראש    העיר 
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