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 21.53.52מיום  03פרוטוקול ישיבת מליאה שלא 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  

 ת עירחבר מועצ -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת  עיר - מר ישעיהו ארנרייך  

   חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

   חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו   

 חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 חבר מועצת עיר  - מר אלכס שלפצ'נקו   

 

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג חסרים:

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 חברת מועצת עיר  -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חברת מועצת עיר - 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  

 

 

 

 על סדר היום:
 

 

 .אישור תב"רים .1
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. שולח תנחומים לרב אלון , חבר מועצה לשעבר, על מות אביו וכן לעובד העירייה בני 1 :ראש העיר

אביו היום וכן מודה לכל המבקרים שהגיעו לנחם אותי במהלך השבעה וקנין על מות       

 ונאחל שנפגש בשמחות.      

 תה לי פגישה עם מפקד משטרת בית שמש , העליתי בפניו מספר אירועים י. היום הי2  

 אלימים בעיר הותיקה בית שמש.               

 הפריע לעבודתו של מנהל אגף דיברנו על טיפול ביד קשה , דיברנו על הניסיון ל      

  ,  מר שאול פוקס, אנחנו חברי מועצת העיר מגנים את האירוע ואת שפ"ע      

 סומך על דבריו.הובטח לי. אני  ךה וכקהמבצעים.קראתי למשטרה לפעול ביד חז      

 

 אישור תב"רים  – 5סעיף 

 

 בנים יבילים. צריך , מ325 –קיבלתם את רשימת התב"רים יש טעות סופר ב  ראש  העיר:

הגדלה )שבילי בינה( , הנגשות למוסדות ואופק חדש וכן השלמת מעלית  023,999להיות   

 בגן ילדים.  

 

 לגבי תוכניות שיקום כבישים. מי מוביל את התכנון.  נתן:

 

 אגף שפ"ע ראש העיר:

 

 מאיר , יש לך תוכנית ?  נתן:

 

  חיל מכיכר הטווס, הרצל, בן צבי. סיימנו את .  בעזרת השם נתכן בטח. לכל הכבישים  מאיר :

"הוותיקים"  והרמב"ם , מסיימים שכונה שכונה. במרס שנה הבאה יעשו סלילה ברחוב   

 הארזים .  

 

אם תעשו את הקטסטרופה של רחוב הנרקיס זה יהיה איום ונורא. יש שתי שיטות לתכנון   נתן:

באמצע ועושים מעבר חציה והשיטה השניה קובעת מרחק  איכבישים שיטה אחת שמים   

 שיטה הגרועה ביותר. המתכנן הזה הלך לפי השיטה השנייה. ין מדרכות. וזוב  

 

 ר תצטרף ותן יעוץ.ובא תעזור לי. ביום שני יש סי מאיר:

 

 אני אבוא. נתן:
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 לכל תב"ר.  "רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנקמועצת העיר מאשרת את התבהצעת החלטה:  –ראש העיר 

 

 

 

        

 

 מי בעד? 

 )נתן,אירית,לרנר ,מוטי( 4 - נמנע 9 - נגד 0 - בעד הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם : דוד סיטבון 

 

   ___________        _____________ 

 אבוטבול משה             יטבון דוד   ס  

  ראש    העיר             מרכז  הישיבות

סכום התב"ר  שם הפרויקט תב"ר

 שאושר

סכום החדש  הגדלה

 בש"ח

 מימון

מבנים יבילים "גנ"י תת חסידי   120

אידיש ,בית יעקב,תפארת החיים 

,ת"ת תורה ,תורת חסד,פניני 

 חן,שבילי בינה   

 מ.החינוך  2,606,533 521,333 5,155,533

 0,127 5,653,535 235גנ"י  033

 

5,650,300  

 קרנות הרשות 

 קרנות הרשות   5,001,603 1,523 5,005,132 151גנ"י  026

 מ.החינוך   53,333 3 3 2352הנגשות  173

 מ,החינוך  533,733 3 3 2352אופק חדש  175

 מ.הפיס 333,333 3 3 ציוד וריהוט לגני ילדים חדש 103

 קרנות הרשות 5,553,363 73,333 5,313,363 למעלית השלמה –גן בזנוח  123

 33%משרד איכ"ס  57,333 3 3 חינוך לקיימות במערכת החינוך  675

 23%קרנות ראשות 

 53%משרד איכ"ס  63,333 3 3 תג הסביבה   672

 53%קרנות ראשות 

 53%משרד התחבורה   333,333 3 3 )העליה(מעגל תנועה המעפילים  603

 %53 קרנות ראשות

 533%מ.הפנים 11,333 3 3 ליטר  063פחי אשפה  607

סימון כבישים והתקני בטיחות  605

2352  

 53%מ.התחבורה  206,101  

  53%קרנות הרשות 

 533%מ.הפנים  2,512,333    2352שיקום כבישים ומדרכות  673

מגרש ברנקו  2352טוטו וונר  655

 וויס  

 ₪  033333-טוטו 031,157  

 ₪   31.157- עיריה

  

 

   

 סה"כ

 

 ש"ח 7,333,130


