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 41.3.04מיום  43פרוטוקול 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  

  רחבר מועצת עי -  מר מוטי כהן  

 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 ראובן כהן חסרים:

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  שלום לרנר מר  

 חברת מועצת עיר  -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

 חברת מועצת עיר  - גב' ילנה פרוקולוב  

   

 

 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותה :משתתפים

 סמנכ"ל  -  מר דוד סיטבון  

 זברג - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט  

 

 

 על סדר היום:
 דבר תורה  .0

 אישור תב"רים .2
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 .  43 אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' ראש העיר: 
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 : דבר תורה  0סעיף 

 

 נאמרו ע"י ראש העיר

 

 : אישור תב"רים2סעיף 

 

, קח דוגמה העברת מבנים יבילים מיקירי ירושלים. הם נכנסים למבנה חדש?  613, 606, 605 נתן:

 אני מבין נכון?

 

הם מתחילים לבנות מבנה חדש , יקירי ירושלים , כדי לבנות את זה הייינו צריכים לנייד  ראש העיר:

 דים שנמצאים בבית יעקב הישן כדי שהקבלן יתחיל לבנות.נ"מספר מ  

 

עבר בוזה העברה של  בית כנסת ששימש ₪  05,000מה שאתם מתבקשים לאשר כאן זה   גזבר:

 "קהילות רמת התנאים" והעברנו אותו. את  

 

 הבנתי.  נתן:

 

 למה העירייה צריכה לממן העברה של בית כנסת.  מוטי:

 

 שנים רכשה העירייה שני מבנים שישמשו לבית 10זה בית כנסת שהעירייה בנתה. לפני   גזבר:

 כנסת. אחד המבנים שימש את קהילת רמת התנאים ברמה ב'.  הקהילה עברה למבנה   

קבע. המבנה נשאר שומם העברנו אותו לצורך התאמתו למבנה חינוך. העברה והתאמה            

   זאת הבקשה.₪.  05,000עלו   

 

 זה משמש כיתות לימוד שפיננו אותם. ,בקשה , כדי שנביןהבמרכז  ראש העיר:

 

 .נעימי נכנס לאולם המליאה 

 

 

 וכל  3אני קראתי לו לנעימי כדי להגיד לו מילת תודה על הזריזות בעבודות. יש טופס  ראש העיר:

 מאוד מודים לך ומקווה בהמשך להודות לך בצורה פומבית יותר. . הדברים שנעשו  

 

 אל תודו בשמי.  ריצ'רד:

 

 לא כולל ריצ'רד. ראש העיר:

 

 האם התב"ר הזה הוא מחויב במציאות? ,מתקצב פר תלמיד בשוטף משרד החינוך נתן:
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 התאמות של מבנים., תב"ר  זה לא שוטף , תב"ר זה בעיקר מבנים , תוכניות  גזבר: 

 

       ת תוספת של הרשות.שרכל הרשאה נד ראש העיר:

 

 למה זה נדרש.₪  100,000זה קרנות רשות , תוספת של קרוב של  -  341תב"ר  נתן:

 

שנמצא ברחוב  314חינוך מיוחד שנמצא ברמב"ש א' של מגן הלב ויש לנו  314: 314יש לנו שני  גזבר:

אני יכול לתת הסבר יש חוזה יש ביצוע ₪ .  100,000 –הרצוג שמשמש את אורות בנות. אין לי הסבר ל 

על שלא תמיד תואם את החוזה. יש סעיפים שמוסיפים אותם. מגיע חשבון סופי שמאושר ע"י כל בפו

הגורמים , אז בודקים מה החשבון הסופי לעומת ההרשאה. אם כולם אישרו והיה צורך לעשות את זה אז 

 מצויין. לא משלם צריך מקור אחר, בדרך כלל המקור –שמובא למועצת העיר.אם משרד החינוך משלם 

 זה קרנות הרשות.

 

 .ג'קי עזב את הישיבה 

 

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

 נפרד לכל תב"ר:

 

 

 
 מימון  כ"סה הפחתה/הגדלה ר"התב סכום הפרויקט  מהות 

  חדש סכום  בעבר שאושר  ר"תב 'מס

  ח"בש ח"בש .ח"בש  

 החינוך משרד 601,722 1,738- 603,500 גור יחסד ישיבת 514

 הרשות קרנות     

 שעלי מעלית הנגשת 387
 תורה

 החינוך משרד 241,745 19,000 218,000

 הרשות קרנות  4,745   

 החינוך משרד 1,613,834 11,916- 1,613,833 201 י"גנ מגרש 388

 הרשות קרנות  11,917   

 הפיס מפעל 3,702,767 219,915 3,482,852 אתרוג ס"בה 391

 .מ.ס 419 מגרש 431
2022 

 הרשות קרנות 8,438,378 96,425 8,341,953

 מבנים העברת 506
 מיקירי יבילים

 ירושלים

 הרשות קרנות 3,584,195 85,400 3,498,795

 הרשות קרנות 1,407,154 65,000 1,342,154 50 מגרש 505

 הפיס מפעל 5,870,934.00   420 מגרש ס"עי 543

 מגרש 1016 סמ 306
403 

 משרד החינוך 557;717';8 973;768 7,948,584.00

 החינוך משרד 4,161,353 251,638 3,909,715.00 403 מגרש 760 סמ 380

 החינוך משרד 4,298,931 261,628 4,037,303.00 403 מגרש 745 סמ 509

 החינוך משרד 301,248   401 מגרש מקיף 539
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 מי בעד?

 )נתן,ריצ'רד(. 2 נמנע: )מוטי( 1 נגד  7 בעד הצבעה:

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

      

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם: דוד סיטבון 

 

 

 

 

 

   ___________         ___________ 

 טבולמשה אבו         דוד  סיטבון    

   ראש   העיר         תמרכז הישיבו

 

  


