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  .2.9...מיום  77פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר - משה אבוטבול מר  נוכחים:

 סגן ראש העיר - מר מאיר בלעיש  

 סגן ראש העיר - מר שמואל גרינברג  

 סגן ראש העיר -  מר דוד וינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  כהןמר מוטי   

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר - מר אלי פרידמן   

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

  ירחבר מועצת ע - מר נתן  שטרית   

 חברת מועצת עיר - גב' סטלה ולטר   

 חבר מועצת עיר - מר אלכס שלפצ'נקו  

   

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך חסרים:

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

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

 

 מנכ"ל  -  עו"ד מתי חותה :משתתפים

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון  

 גזבר - יה ברדוגו מר אר  

 יועמ"ש - עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר -  מר יעקב דהן  

 

 על סדר היום

 

 דבר תורה. .1

 אישור פרויקט תחבורה "תוכנית בר קיימא". .2

 דיווח ראש העיר על המפגש עם העיר התאומה נורדהאוזן. .3

 29.2.12אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .4

 . 20-29/3/12ה בין התאריכים אישור יציאת משלחת העירייה לדרום קורא .5

 אישור מינויו של מר מאיר בלעיש  לממלא מקומו של ראש העיר בשע"ח. .6

 . 19.2.12וועדת מחיקת חובות מיום  22.2.12אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  .7

 אישור משכון מענקי הפיס לטובת הפיס לצורך פטור מפתיחת חשבון בנק יעודי בבנק דקסיה. .8
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  37אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס'  ראש העיר:

 

  דבר תורה  2 סעיף

 

 נאמרו ע"י ראש העיר.

 

 אישור פרויקט תחבורה "תוכנית בר קיימא" – .סעיף 

 

ניהול פרויקט יציגו את התוכנית ולאחר מכן  –אביב  תיעוץ תנועה וחבר בחברת אמא ראש העיר:

ני כן מר שמוליק גרינברג סגן ראש העיר והממונה על התחבורה יאמר דיון והצבעה. לפ  נקיים 

 מספר מילים.  

 

 .אלכס וג'קי עזבו את הישיבה 

 

יצא "קול קורא" לבחירת רשות מקומית שתשמש כעיר מודל לתחבורה  2011בנובמבר  שמוליק:

זה בת קיימא. משרד התחבורה והאוצר הוציאו את הפרויקט ביחד. יש ועדת שמתפקדת ב  

תושבים ולא יותר מ  700000 –מטעמם. התוכנית היא: רשות מקומית שמונה לא פחות מ   

תושבים יכולה להשתתף בפרויקט הזה ובסופו של דבר רשות שתזכה תקבל  2500000 –  

 0 נמצאות בפרויקט.ובתוכם בית שמש רשויות 19למימוש הפרויקט. ₪ מליון   220  

 

ים שונים ובהם שבילי אופניים0 העדפה לתח"צ )תחבורה קריטריונפי  ההצעה נבחנת על  

 החברה. התקשרנו עם החברה לפני כשלושה  תציגציבורית(  ונושאים נוספים ש  

 ת העיר יעל היימן שמלווה את יחודשים ומאז מתקיימות ישיבות שוטפות עם אדריכל  

 לטובת ₪ ון מלי 220לפרויקט.  אם נזכה נקבל  הנדרשיםהוצאנו סקרים הפרויקט.   

הפרויקט ומבחינת הנתונים של העיר יש לנו סיכויים טובים לזכות. גם אם לא נזכה יוחזרו   

  לנו עלויות ההכנה0 הסקרים.  

 

 .החברה מציגה מצגת ואת הפרויקט 

 

 נתיבי תח"צ 0 ושדרוג התח"צ ולגרום להפחתת התחבורה הפרטית. .1

 שדרוג שבילים להולכי רגל0 מעברים תת קרקעיים. .2

 שדרוג שבילי אופניים. .3

 שיפור המערכת הטכנולוגית בתחנות האוטובוס. .4

 התח"צ בעיר. יריהקמת מערך בקרה ושליטה על כל צ .5

 התקנת רמזורים כולל מצלמות. .6

 עמדות כרטוס אוטומטיות בתחנות האוטובוסים. .7

 

 מודה לחברות המציגות. ראש העיר:

 ? האם אפשר לקבל רשימה של הערים המתמודדות לי פרידמן:

            /..3 
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 ראשל"צ0 פ"ת0 אשדוד0 באר שבע0 חולון0 נתניה בני בק0 בת ים0 רמת גן0 רחובות0  שמוליק:

 יה 0 כפר סבא0 בית שמש0 חדרה מודיעין מכבים רעות0 נצרת ולוד.יאשקלון0 הרצל  

 

 אם אין שאלות נצביע. ראש העיר:

 

 בת קיימא".: מועצת העיר מאשרת את פרויקט התחבורה "הצעת החלטה

 

 מי בעד?

 

 מאשרים פה אחד.  - בעד  הצבעה:

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

 

 דיווח ראש העיר על המפגש  עם העיר התאומה נורדהואזן – 7סעיף 

 

קיבלתם אליכם את הסיכום על המפגש עם עיר התאומה נורדהאוזן. היה מפגש שלדעתי  ראש העיר:

שנה מדינה ישראל כוננה קשרים  20 –בת הקשרים עם העיר0 שבעצם לפני כ תרם להש  

 ואנחנו ממשיכים. היא תגיע אלינו לביקור מיד אחרי פסח.  

ביקרנו במחנות ההשמדה וגם ראינו את הקהילה היהודית שמתמודדת בכוחות גדולים כדי   

את הפעילות התרבותית. בדף הסיכום שקיבלתם  ראינו לשרוד. ביקרנו במתנ"סים שלהם ו  

 את המשימות שלכל אחד מכם יש השקה בפעילויות.  

אנחנו נעשה כפי שהם עשו הם קראו רחוב ע"ש "רח' בית שמש"  נמצא דרך להנציח את   

 חובות.רהבאחד  קהילת נורדהאוזן   

 

 .2...9.אישור פרוטוקול ועדת שמות  – 4סעיף 

 

 0 האם יש לכם הערות.לוקיבלתם את הפרוטוק

 

 האם יש החלטה על מאירי? מוטי:

 

 כיבדנו את המתנגדים להשמיע את דעתם עמדתם. ראש העיר:

 

גבי ל היום לא מצביעים .תהייה אחרי שהיועמ"ש יבחן כמה היבטים שהם העלוההחלטה   

 זה.  

 

 .29.2.12: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מיום הצעת החלטה ראש העיר:

 

 מי בעד?

 

  ) מוטי נתן(. 2 נגד  12 בעד הצבעה:

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

 4.../ ועדה.ואני מבקש לציין שאני חבר ועדת שמות ואני אף פעם לא מוזמן ל  נתן:
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  2.-.9/7/2.אישור יציאת משלחת עירייה לדרום קוראה בין התאריכים  – 5סעיף 

 

 יוצאת משלחת לדרום קוראה יחד עם מטה יהודה. העיר:ראש 

 מספר חלופות אשפה.לבדוק הולכים   

 

 מי יוצא מהאופוזיציה?  מוטי:

 

 מי שיגיד שהוא רוצה נשקול בחיוב. ראש העיר:

 

 לרנר רוצה.  מוטי:

 

 לרנר כרגע בחו"ל והוא כבר היה בחו"ל. ראש העיר:

 

 מי נוסע ?   מוטי:

 

 עיש0 שאול פוקס0 ושאול אזולאי.מאיר בל ראש העיר:

 

 אני חושב שהיציאות האלה מיותרות..  ריצ'רד:

 

 : מועצת העיר מאשרת יציאת משלחת לדרום קוראה בין התאריכים הצעת החלטה –ראש העיר 

. חברי המשלחת הם: מאיר בלעיש0 שאול פוקס0 שאול אזולאי. עלות כוללת  20-29/3/12  

  450862 .₪ 

 

 מי בעד?

 

 )ריצ'רד0 אירית 0 פרידמן(. 3 נמנע:  )נתן 0 מוטי(  2 נגד:  9 בעד:  :ההצבע

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

 

 אישור מינויו של סגן ראש העיר מר מאיר בלעיש במקומו של ראש העיר בשע"ח – 6סעיף 

 

 .מאיר עזב את הישיבה 

 

 למה שהוא לא יהיה.. עם רזומה של קצין0 ריצ'רד בקואליציה 0 בהנהלה יש לכם מישהו נתן:

 

 דברים ביום. 700ריצ'רד עסוק עם עוד  ראש העיר:

 

 אני חושב שזה מסוכן שאדם כזה יהיה אחראי עלינו. מוטי:

 

 

           /...5  
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: מועצת העיר מאשרת את סגן ראש העיר0 מר מאיר בלעיש כממלא מקומו הצעת החלטה –ראש העיר 

 עיר בשע"ח.של ראש ה

 

 מי בעד?

 

 אירית נמנע: )מוטי0 נתן( 2 נגד  10 בעד  :הצבעה

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

 

 .2...24וועדות מחיקת חובות מיום  .2.....אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  -:  7סעיף 

 

 אני מבקש שנכתוב מאיזה שכונות הגיעו ההנחות. פרידמן:

 

 הנחות. 90%אצלכם כולם מקבלים   וטי:מ

 

 מוטי0 תבקשו דו"ח ממגע"ר.  אירית:

 

 בדיוק0 יש ממונה דוד ויינר. ראש העיר:

 

     אין לי בעיה עם כל אדם שמגיע לו הנחה על פי חוק. מוטי:

 

 קבל את ההצעה של פרידמן. ההצעה מתאימה לי תביא את ההצעה זה בומרנג.אני מוכן ל  ריצ'רד:

 ברדוגו אני אבוא שבוע הבא.  מוטי:

 

וועדת  22.2.12מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחות מיום  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 .19.2.12למחיקת חובות מיום 

 

 מי בעד?

 

 מאשרים פה אחד  - בעד  הצבעה:

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

 

פיס לטובת מפעל הפיס לצורך פטור מפתיחת חשבון בנק יעוד בבנק מענקי  אישור משכון – 8סעיף 

 דקסיה

 

ממן פרויקט ומחייב את העיריות לשלם ישירות לקבלנים. בדרך כלל מפעל הפיס ממפעל הפיס  גזבר:

מעביר ישירות את הכסף לקבלנים. ולא דרך העיריות. מפעל הפיס מאשר לרשויות איתנות לאחר  

את הכסף לעירייה. אנחנו עירייה כזאת. הוא מבקש דבר אחד שהכסף  בדיקות מסוימות להעביר 

 ימושכן לטובת הפרויקט. 

            /...6 
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מועצת העיר מאשרת משכון מענקי הפיס לטובת מפעל הפיס לצורך פטור  ראש העיר הצעת החלטה:

 מפתיחת חשבון בנק יעודי בבנק דקסיה.

 

 מי בעד?

 

 )מוטי0 נתן( 2מנע נ  0 נגד:  11 בעד: הצבעה:

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם: דוד סיטבון 

 

 

 

   _________________         _______________ 

 משה אבוטבול          דוד   סיטבון        

 ראש   העיר          מרכז   הישיבות   

 


