בס"ד

עיריית
בית-שמש
פרוטוקול ישיכת מליאה שלא מן המניין מס'  62מיום 61.5.36

נוכחים :מר משה אבוטבול
מר מאיר בלעיש
מר שמואל גרינברג
מר דוד וינר
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר מוטי כהן
מר ישעיהו ארנייך
מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר ריצ'רד פרס
מר שלום לרנר
מר אלי פרידמן
גב' אירית מרציאנו
מר נתן שטרית
גב' ילנה פרוקולוב
מר אלכס שלפצ'נקו
חסרים:

מר ג'קי אדרי
גב' אילנה ירחי

משתתפים:עו"ד מתי חותה
מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
עו"ד מיקי גסטוירט
מר יעקב דהן

 ראש העיר סגן ומ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר חבר מועצת העיר חבר מועצת עיר -חברת מועצת עיר

 מנכ"ל סמנכ"ל גזבר יועמ"ש יועמ"ש -מבקר

על סדר היום:
 .3אישור תב"רים

6/...
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בס"ד

ראש העיר:

עיריית
בית-שמש
אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 62

סעיף  – 3אישור תב"רים
ראש העיר:

קיבלתם את רשימת התב"רים סך של  . 6675577228אם אין שאלות נאשר את זה.

לרנר:

איך יש לעיריית בית שמש מעל  62מיליון  ₪עבור התב"רים 8237873 7626 76587665
.8367833 7723 7857 7823 7

ראש העיר:

עיריית בית שמש כאשר עושה פעילות למען בית שמש תמיד נדרשת להשלמות והם באים
מקרנות הרשות כמו ברווחה מקבלים  57%ומוסיפים  67%כן זה לגבי כל דבר ודבר.
צריך לעשות משהו מכספי משלם המיסים מי ששומר את הכספים לא יכול לראות
בהתפתחותה של העיר.

לרנר:

תב"ר  7857למה העירייה משלמת .₪ 6827222

ראש העיר:

כדי להקים את בית הספר העירייה צריכה להשלים .גם לבית ספר אהבת ישראל במגרש
 732אני משלם מכיסי 7יש מקומות שיש שיפועים גדולים ואני נדרש להשלים .משרדי
הממשלה אף פעם לא נותנים .322%

מוטי:

מה זה ?655

ראש העיר:

זה בית כנסת של הרב יואל אמזלג שמשרד השיכון נתן סכום גבוה וביקש מאיתנו
השתתפות.

נתן:

והם קיבלו במסגרת העסקה שהייתה לפני חצי שנה.

ראש העיר :זה החלק שגם בא מזה .יש פה עוד בקשה לבית ספר חב"ד ₪ 727222 7עבור מנ"ד
נוסף.אם אין התנגדות נאשר גם  ₪ 727222לחב"ד.
 אין התנגדות.
לרנר:

אני מבקש מהגזבר שיסביר למה אנחנו מוסיפים תב"ר  72% 857אתה מוסיף.

גזבר:
חפרנו

זה בית ספר חניכי ישיבות ברמב"ש ב' 7ההרשאה הזאת הייתה בב.צ  8במנוחה ונחלה.
מגרש ומצאנו קברים .השקענו  ₪ 5227222לפני  32 – 6שנים .שילמנו לקבלן
"רולאן" ולא ביצענו .העברנו את יתרת ההרשאה למקום האחר.
משרד החינוך לא הסכים לשלם את יתרת ההרשאה כי אמר הוא משלם פעם אחת ולא
פעמיים .הייתה ברירה לעשות או לא לעשות.

ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנק
8/...
נפרד לכל תב"ר.
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בס"ד

עיריית
בית-שמש
מהות הפרויקט

סכם התב"ר שאושר

הגדלה /הקטנה

מימון

סכום חדש בש"ח

מס' תב"ר

236

פרויקט שילובים

67862.222

המשרד לשירותי דת

236

שיפוץ מתקני ספורט

3627363

משרד התרבות והספורט

263

תיקון ליקויים במעלה
רחוב הרצל
טיילת המייסדים

3727222

משרד השיכון

7837222

5227222

27232.222

קרנות

372

בית התרבות

667286.222

3727222

667566.222

קרנות

866

גינה ציבורית

6657366

6657366

קרנות

266

עיר תחבורה
בת קיימא
ב"י הרמה

6627222

משרד התחבורה

367222

37338.626

משרד החינוך

726

גנ"י כיתות גן

67566.826

67566.826

משרד החינוך

866

גנ"י מגרש 783

367657

37786.535

קרנות הרשות

268

מעגל תנועה
בן זאב/לוי
סיוע ליח"ס

6227222

332

כביש ורג'יניה

327222.222

367222.222

667222.222

תחבורה – 62%
קרנות – 32%
איכה"ס –62%
קרנות – 32%
משטרת ישראל

655

ביכנ"ס רמת התנאים

672227222

6827222

67682.222

קרנות הרשות

665

בי"ס מגרש 328

67368.325

8627866

67336.676

קרנות הרשות

626

הסדרת נגישות

3837222

227626

3637626

קרנות הרשות

823

גן ילדים זנוח

67886.856

6657226

67267.863

קרנות הרשות

873

כיתות גן גפן 6

37327.382

2267286

67233.326

קרנות הרשות

823

מבנים יבילים

5727222

3237373

37373.373

קרנות הרשות

857

בי"ס לבנים ת"ת

37263.638

6827827

67376.826

קרנות הרשות

723

תוכנית אב לתכנון פיזי

3237322

87366

3257766

קרנות הרשות

836

מבנים יבילים

3327222

677667

6677667

קרנות הרשות

833

התאמת נגישות

267222

767222

3657222

קרנות הרשות

768

 623לממ"ד חב"ד

37362.222

727222

37682.222

קרנות הרשות

63

766

263

37363.626

37736.556

8667222

..6.65.221
סה"כ
_____________________________________________________________________
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נמנע ( 3לרנר)
נגד 2
בעד 37
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

הישיבה נעולה

רשם :דוד סיטבון – סמנכ"ל

______________
דוד סיטבון
סמנכ"ל העירייה

_______________
משה אבוטבול
ראש העיר
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