בס"ד

עיריית
בית-שמש
פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  95מיום ;.<..7

נוכחים>

מר משה אבוטבול
מר מאיר בלעיש
מר דוד ויינר
מר שמוליק גרינברג
מר ראובן כהן
מר יגאל חדד
מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר ישעיהו ארנרייך
מר ג'קי אדרי
מר אלכס שלפצ'נקו
גב' אילנה ירחי
מר שלום לרנר
מר נתן שטרית
גב' אירית מרציאנו
מר ריצ'רד פרס
מר מוטי כהן
מר אלי פרידמן

 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 חברת מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר -חבר מועצת עיר

חסרים:

ילנה פרוקולוב

 -חברת מועצת עיר

משתתפים:

עו"ד מתי חותה
מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
עו"ד מיקי גסטוירט

 מנכ"ל סמנכ"ל גזבר יועמ"ש -יועמ"ש

על סדר היום>
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פרוטוקול ועדת כספים מס' .87484
אישור פרוטוקול ועדת הקצאות ומשנה להקצאות מס' .96
אישור ועדת תמיכות ומשנה לתמיכות.
דיווח ראש העיר מנסיעתו לטיבת.
תוספת לסדר יום.
הזדהות הסיעות במועצה.
2/...
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בס"ד

ראש העיר:

עיריית
בית-שמש
אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס' 52

סעיף  .פרוטוקולים של ועדת כספים מס' <;,<:,<8
 אין הערות
סעיף  – 5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  78מיום  ..<..7ומשנה לתמיכות
 אין הערות.
ראש העיר הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  34מיום .1.8.03
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

בעד – מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  - 7אישור פרוטוקול ועדת הקצאות ומשנה להקצאות מס' =:
 לרנר מצטרף לישיבה.
לרנר :עמותת מלב"ב קיבלה שטח על שטח ציבורי.
ראש העיר:

אני מבקש מהמנכ"ל לצאת לשטח ולבדוק שוב .מבחינתנו זה שטח חום.
מלב"ב זה אנשים תשושים .מר לרנר  4אני מחזיר את הסעיף הזה לועדה לדיון מחדש.

ראש העיר – הצעת החלטה> מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות ומשנה להקצאות
מס'  96מיום  25.6.13למעט סעיף  4שדן בהקצאה לעמותת מלב"ב שמוחזר לועדה לדיון
מחדש.
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

בעד – מאשרים פה אחד (לרנר לא השתתף בהצבעה)
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 נתן  4אילנה  4ריצ'רד 4אירית 4מצטרפים לישיבה.
סעיף  – 8דיווח ראש העיר מנסיעתו לטיבת.
הגזבר דווח על סיור בטיבת.
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בס"ד

עיריית
בית-שמש
5/...

סעיף  – 9תוספת לסדר יום
ראש העיר:

מבקש להוסיף שני נושאים מחוץ לסדר היום:

 .1להוסיף  ₪ 1704000לאירועים וספורט.
 אין התנגדות.
ראש העיר – הצעת החלטה> מועצת העיר מאשרת תוספת  ₪ 1704000לאירועים וספורט.
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

נמנע( 3 :אילנה 4אירית 4שלום)
0
נגד:
בעד13 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 .2תמיכה של  ₪ 1504000לקבוצת לכדורגל מקצועית .מענק חד פעמי.
 אין התנגדות.
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הוספת תבחין למענק חד פעמי
של  ₪ 1504000לקבוצת ספורט מקצועית הרשומה בהתאחדות ספורט מוכרת שעלתה
ליגה בשנה קודמת.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

( 1שלום)
נמנע:
נגד0 :
בעד15 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 מוטי ופרידמן מצטרפים לישיבה.
סעיף  – :הזדהות הסיעות במועצה
ראש העיר:

חברת המועצה ילנה פרוקולוב לא הגיעה לישיבה וביקשה להודיע בכתב שהיא מזדהה עם
סיעת הליכוד.

נתן:

התהליך היום הוא תהליך שמוגדר על פי חוק 4כהזדהות מפלגות ולכן כל אחד רשאי
לעשות את זה עד  18.8.13בכתב למנהל הבחירות במשרד הפנים .לא חייבים להזדהות
היום.
6/...
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

הזדהות
שם

סיעה

משה אבוטבול
ראובן כהן
יגאל חדד
ישעיהו ארנרייך
דוד ויינר
שמוליק גרינברג
משה מונטג
מרדכי דירנפלד
מאיר בלעיש
מוטי כהן
ריצ'ארד פרס
שלום לרנר
ג'קי אדרי
אילנה ירחי
אירית מרציאנו
נתן שטרית
ילנה פרוקלוב
אלכס שלפצ'נקו
אלי פרידמן

משה אבוטבול
ש"ס
משה אבוטבול
ש" ס
משה אבוטבול
ש" ס
אברהם ברגר
אגודת ישראל
אברהם ברגר
אגודת ישראל
דגל התורה (סיעת בת) משה גפני
דגל התורה (סיעת בת) משה גפני
מרדכי דירנפלד
יהדות התורה
עוזי קלדרון
דור אחר
מוטי כהן
עתיד העיר
ריצ'ארד פרס
בית שמש שלנו
אלי כהן
בית שמש חוזרת
עו"ד מאיר נחמני
ביחד
עליזה בלוך
הבית היהודי
שלום אדרי
ליכוד
מזדהה בכתב
שלחה הזדהות בכתב
שלום אדרי
ליכוד
אלי פרידמן
טוב לבית שמש

מ"מ בא כח

בא כח

ראובן כהן
יגאל חדד
ראובן כהן
דוד ויינר
דוד ויינר
אורי מקלב
אורי מקלב
יוסי ברלשטיין
מירי מזרחי
עמי בוזגלו
אמיר אסרף
אריק ניסים
דר' סמי בן עדי
אליאסף ורמן
סטלה וולטר
סטלה וולטר
ליאור רוט

הישיבה נעולה.
רשם :דוד סיטבון

______________
דוד סיטבון
מרכז הישיבה

________________
משה אבוטבול
ראש העיר

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד 5 .בית שמש טל 00-0000900/9 .פקס00-0000999 .

