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  22.8.17מיום  35פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 
  

 ראש העיר -  מר משה אבוטבול   :נוכחים
  חבר מועצת עיר -    מר יגאל חדד    
  חבר מועצת עיר  -  מר משה מונטג     
    עיר חבר מועצת -  מר ישראל סילברסטין    
  חבר מועצת עיר -  מר שמעון גולדברג    
    חבר מועצת עיר -  מר פרנקל אברהם    
  חבר מועצת עיר -    גב' סטלה ולטר    
    חבר מועצת עיר -  מר מנשה אליאס     

  
  סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעיש  חסרים: 

 סגן ראש  העיר -  מר שמוליק גרינברג    
    עירחבר מועצת  -  מר ישעיהו ארנרייך     
  חבר מועצת עיר -  מר מרדכי דירנפלד    
  משנה לראש העיר -  מר חיים בן מרגי    
    חבר מועצת עיר -    מר אליסף ורמן    
  חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי     
  סגן ראש העיר -  מר משה שטרית    
          

  
  גזבר -  מר אריה ברדוגו  משתתפים:

  עו"ד  בלשכה משפטית -  עו"ד דקלה כלפון    
  אחראי על הקלטת הפרוטוקול –אינוונטר   -    מר דוד וקנין     

  
  
  

  על סדר היום :
 דבר תורה. .1
 .64 –ו  63 62אישור פרוטוקולים מועדות כספים   .2
 .9.8.17אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .3
 .23.8.17הודעת רוה"ע על נסיעתו לחו"ל ביום  .4
 .18.7.17אישור תיקוני הגהה ותיקוני מפות מועדת שמות מיום  .5
 לפי חוזר מנכ"ל. 95% -תוספת העלאת  שכר ליועמ"ש  ל .6
 .63ופרוטוקול ועדת כספים  778 –ו  77תב"רים  –הודעה לפרוטוקול .7
 הודעה לפרוטוקול ניקיון שפפים. .8
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  דבר תורה – 1סעיף 
  

  נאמרו ע"י ראש העיר.
  

  64 - ו 63 –ו  62אישור פרוטוקולים ועדת כספים מס'  – 2סעיף  
  

שנמסר לחברים . 64-ו 63,  62העיר הצעת החלטה: מציג פרוטוקולים ועדות כספים מס' ראש 
  בהתאם לסדר היום ומבקש לאשר את הפרוטוקולים .

  
 62ועדת כספים  –: העברות תקציב 

סוג 
 הבקשה

 מקור תקציבי יוצא
 סכום

 סעיף תקציבי נכנס
 הערות

 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

 מעמד האשה    1,611,100,780 5,000 ₪ בריאות 1,828,300,752 העברה

₪  20,000סה"כ   

 מעמד האשה    1,611,100,780 5,000 ₪ חינוך השתלמויות 1,811,000,521 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 5,000 ₪ תרבות תורנית קבלנות 1,827,000,750 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 2,000 ₪ אשפה קבלניות 1,712,000,750 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 2,000 ₪ השתלמויות הנדסה 1,731,000,521 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 ₪500  משפחות בקהילה 1,842,201,810 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 ₪500  תרבות תורנית 1,827,000,810 העברה

  1,818,400,811 2,015 ₪    הגדלה
מותנה  -חן חרדי  

 הכנסות 
כנגד הכנסות 

 שהופקדו

  אושר : החלטה

  
  ד: תב"ר

מס' 
סכום התבר  שם הפרויקט תבר

 שאושר בעבר
הגדלה/ הקטנה 

 בש''ח    
סה"כ סכום חדש 

 מימון בש"ח

 מ. השיכון 121,973 ₪   102מגרש  -  3שכונה מ -תכנון מעון יום   760

761 
(במקום המבנה הקיים ביהכ"נ מורדי הגטאות 

 קרנות רשות ₪1,500,000    בשטח העתידי של בית התרבות)

  אושר : החלטה

  

  2016/2017ה: תקציבי פיס לשנת 
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 מקור תקציבי תקציב שם פרוייקט
 2016מענקי פיס  1,800,000 ₪ מועדון נוער התבור

 2016מענקי פיס  1,800,000 ₪ מועדון נוער הסיתוונית

 2016מענקי פיס  ₪500,000  מחשבים לבתי ספר

 2016מענקי פיס  ₪300,000  אגף הרווחה

 2016מענקי פיס  ₪600,000  מתקנים -גנ"י

 2016מענקי פיס  ₪800,000  שיפוץ -גנ"י

 2016מענקי פיס  ₪500,000  שיפוץ -ספריה עירונית

 2016פיס מענקי  ₪350,000  רחוב רמב"ם -שיפוץ קידום נוער

 2016מענקי פיס  ₪800,000  שייבר -שיפוץ אולם ספורט

 2016מענקי פיס  ₪400,000  שיפוץ אולם ספורט לוין

 2016מענקי פיס  ₪400,000  שיפוץ אולם ספורט רמה א'

 2016מענקי פיס  7,000,000 ₪ אולם ספורט קריה

 2016מענקי פיס  ₪800,000  חפציבה -207שצ"פ 

 2016מענקי פיס  1,500,000 ₪ מנחת יצחק - קירוי מגרש 

 2016מענקי פיס  1,000,000 ₪ מתקנים - גנ"י חרדי

 2016מענקי פיס  ₪150,000  תוספת מתקנים בשצפים

 2016מענקי פיס  ₪100,000  מלגות לסטודנטים

 2016מענקי פיס  ₪490,000  פיס ירוק דן לנר

 2016 מענקי פיס ₪240,000  פיס ירוק יקותיאל אדם

 2016מענקי פיס  ₪300,000  פיס ירוק אלברט מנדלר

 2016מענקי פיס  ₪270,000  פיס ירוק אריה לוין

 2016מענקי פיס  ₪300,000  פיס ירוק רויטל

 2016מענקי פיס  ₪330,000  פיס ירוק המעפילים

 2016מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק נחל תמנה

 2016מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק דולב/איילון

 21,230,000 ₪ סה"כ
  

 מקור תקציבי תקציב שם פרוייקט
 2017מענקי פיס  ₪3,600,000  קידום נוער

 2017מענקי פיס  ₪1,500,000  קונסרבטוריון

 2017מענקי פיס  ₪1,800,000  1מועדון רמה ג 

 2017מענקי פיס  ₪490,000  פיס ירוק מרכז מסחרי

 2017מענקי פיס  ₪300,000  ארלוזורובפיס ירוק 

 2017מענקי פיס  ₪490,000  פיס ירוק הגליל

 2017מענקי פיס  ₪1,200,000  פיס ירוק סמטת ויצו

 2017מענקי פיס  ₪350,000  פיס ירוק שבטי ישראל 

 2017מענקי פיס  ₪700,000  פיס ירוק שביל התמרים 

 2017פיס מענקי  ₪400,000  פיס ירוק כיכר מומי

 2017מענקי פיס  ₪450,000  פיס ירוק רמת לחי א' 

 2017מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק רמת לחי ב'

 2017מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק רמת לחי ג'

 2017מענקי פיס  ₪300,000  פיס ירוק מצפה רשפ 

 2017מענקי פיס  ₪800,000  פיס ירוק קדושת אהרון

 2017מענקי פיס  ₪1,200,000  גולובנציץפיס ירוק 

 2017מענקי פיס  ₪100,000  מלגות לסטודנטים

   ₪14,180,000  סה"כ
 

  אושר : החלטה

  

 63ועדת כספים  - ב: העברות תקציב  

סוג 
 הבקשה

 מקור תקציבי יוצא
 סכום

 סעיף תקציבי נכנס
 הערות

 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

  100,000 ₪  חונכויות  1,818,400,750 העברה
   

1,828,300,752  
פרוייקטים  

 תיקון טעות בספר התקציב קהילתיים 

 1,818,400,811 הגדלה
פעולות חן חרדי  

 ח"ן חרדי    1,818,400,810  50,000    ₪  מותנות הכנסה 
הגדלת ס. הוצאות ע"פ בקול 
קורא אירוע לצעירים חרדים 

 מ. החינוך

  1,828,300,750  100,000 ₪ פיתוח כלכלי   1,990,000,960  העברה
פעילות  

אירועים 
  ונוער בחופש

  

 אושר : החלטה
  
  

  ג: תב"ר

מס' 
 שם הפרויקט תבר

סכום התבר 
 שאושר בעבר

הגדלה/ 
הקטנה 

 בש''ח    

סה"כ סכום 
 מימון חדש בש"ח

 2246  202כיתות מגרש  16יסודי  526

 ₪

12,918,58

0 

 ₪

1,961,120 

 ₪

15,369,98

0 

 משרד החינוך

 מלוות מבנקים וממוסדות ₪490,280 

   411גני בה"ס  517
  

₪ 

10,667,27

14,400,820 
₪ 

 מפעל הפיס
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4 
 ₪

3,733,546 
 מלוות בנקים

 204עי"ס בנים מגרש  598
 ₪

4,520,180 
  

 ₪

1,590,221 

 ₪

6,007,501 
 מלוות בנקים

- ₪

102,900 
 משרד החינוך 

 מפעל הפיס ₪496,432      מפעל הפיסמענקי תקשוב.  800

 מפעל הפיס ₪500,000      שיפוץ ספריה, סמ' ויצו 779 

 מפעל הפיס ₪350,000      רח' רמבם -שיפוץ מועדון נוער  780 

 שיקום ושדרוג דרכים וככרות 751
 ₪

2,000,000 

₪ 

1,500,000 

 ₪

3,500,000 
 קרנות הרשות. 

   10אחיה השילוני  - ומקווה  השלמת בי"כ 777 
  

₪ 

1,215,000 
 ₪

1,500,000 

 מ. הפריפריה

 קרנות הרשות ₪285,000 

   21מנחת יצחק  -שיפוץ מרכז תורני קהילתי   778
  

 ₪972,000  ₪

1,350,000 

 מ. הפריפריה

 קרנות הרשות ₪378,000 

 קרנות הרשות ₪500,000  ₪350,000  ₪150,000   1מנ"ד מתנ"ס רמב"ש ג'  750

  אושר : החלטה

  
  64ועדת כספים  –ב: העברות תקציב 

 סוג הבקשה
 מקור תקציבי יוצא

 סכום
 סעיף תקציבי נכנס

 הערות
 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

  39,000   ₪   1,841,000,751 העברה
       

1,841,000,75
0  

 קבלניות רווחה   

לצורך 
מיפוי 

תקציבי 
רווחה וכן 

ליווי 
בדיווחים 

המבוצעים 
ע"י משרד 
 רון פשמן 

  2,633,000 ₪  הכנסות מ. הפנים   1,196,000,910 הגדלה
       

1,731,001,75
0  

עבודות  
קבלניות חוק 

101  

עבור סעיף 
הוצ'  101

הועדה 
לתכנון 

 ובניה
  
  
  
  
  

  ג: תב"ר

מס' 
 תבר

 סכום התבר שם הפרויקט
 שאושר בעבר

הגדלה/ 
הקטנה 

 בש''ח    

סה"כ סכום חדש 
 בש"ח

 מימון

 קרנות הרשות ₪1,349,176  ₪560,553  788,623 ₪ 611ישיבה תיכונית הנחת מנדים במגרש  594

   שיפוץ מתנס 783
 ₪360,000 

 ₪500,000 
 מ. הפריפריה

 קרנות הרשות ₪140,000 

 משרד החינוך ₪1,466,000  ₪750,000  ₪716,000  חידוש מבנים ז'בוטניסקי 592

 משרד לשירותי דת ₪550,000   ₪550,000    השלמת בניית בי"כ משאת מרדכי 
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  מי בעד?
  

  פה אחד –בעד   הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
  .9.8.17אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   3סעיף 
  

  .היוםיורד מסדר 
  

וימלא את מקומו מר מאיר  23.8.17הודעת ראש העיר על נסיעות לחו"ל בתאריך  – 4סעיף 
  בלעיש.

  
  על נסיעות לחו"ל וימלא את מוקמו סגן ראש העיר מר   עי: מודהצעת החלטה –ראש העיר 

  מאיר בלעיש      
  
  

  מי בעד ?
  פה אחד. –בעד   הצבעה:
  של רוה"ע.מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה   החלטה:

  
  .18.7.17אישור תיקוני הגהה ותיקוני מפות מועדת שמות מיום  – 5סעיף 

  
  ראש העיר הצעת החלטה: מציג את התיקונים כפי שנשלחו לחברי מועצה ומבקש לאשר 

  
  18.7.17תיקון פרוטוקול ועדת שמות מתאריך 

 תיקוני הגהה  .1
 רחוב תלמוד בבלי הופיע בטעות. – 1א. שכונה ד' 
 מערבא במקום מערבי וכן שד' האמוראים. – 3ב. שכונה ד' 

 תיקוני מפות .2
 ביטול רח' תלמוד בבלי. – 1א. ד'
שינוי מיקום רח' ניסן ורח' סיון לתוך השכונה בטעות הופיעו על שד' הירקון  ואליהו  – 1ב. ה' 

  הנביא.  
  מי בעד?
  פה אחד .  –בעד    הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של רוה"ע.  החלטה:
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 בית שמש    עיריית                   

הקובע  33/04תיקון סופר מפרוטוקול מס'   %95 –תוספת העלאת שכר ליועמ"ש ל  – 6סעיף 
  כמפורט בחוזר מנכ"ל. %85-%95טווח שכר יועמ"ש 

  
ולקבוע את מתח השכר  95%ראש העיר הצעת החלטה: לאשר את העלאת שכר היועמ"ש ל 

  )  95% - %85מנכ"ל (בהתאם לחוזר 
  

  מי בעד?
  פה אחד –בעד   הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של רוה"ע.  החלטה:

  
  הודעה לפרוטוקול – 7סעיף 

  
ההשלמות  63מפרוטוקול ועדת כספים מס'  778-ו  777תב"רים במבקש להודיע כי   ראש העיר:

  .כפי ההתחייבות אצל המנכ"ל העמותותיהיו במימון     
  

  בעד ?מי 
  

  פה אחד   הצבעה: 
  .מועצת העיר מאשרת את הודעת ראש העיר לפרוטוקול  החלטה:

  
  הודעה לפרוטוקול   -  8סעיף 

  
אוזנת ע יביאו למליאת מועצת העיר תוכנית מל איכות הסביבה והממונה על אגף שפ"הממונה ע

  באופן חד פעמי.המשמשים למעבר ציבורי פים "לקראת החגים לניקוי שפ
  

  ראש העיר הנחה להכין תוכנית מתואמת עם הגזברות, המנכ"ל והיועץ המשפטי.
   

  ברכת ראש העיר -   9סעיף 
  

ראש העיר מאחל לכל תלמידי בתי הספר, ילדי עולים וגני הילדים שנת לימודים פוריה ומוצלחת 
לחברה בהזדמנות זו  מבקש להודות לכל צוות אגף החינוך לאגף ש.פ. ע על סימוני הכבישים , 

  הכלכלית ולגזבר העירייה  על הפעלת חוק נהרי ולכל העושים למען חזרה מוצלחת ללימודים 
  יישר כח.

  
  הישיבה נעולה.

  
 לשכת סמנכ"ל  –רשמה: רחל איטח 

   
  

                ______________  
  משה   אבוטבול                  
  ראש   העיר                     


